Президент України: «Я подвою і потрою зусилля для досягнення
миру. Віримо, що після важких випробувань на нас очікують мир,
реформи, процвітання, європейська перспектива»
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Вибори-2014
Зустріч в Іванкові

Вишгород
Пряма мова

Віктор Решетняк:
Спілкуюся з людьми, знаю проблеми округу і продумую
оптимальні варіанти для їх розв’язання
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Лідія ПОНОМАРЕНКО, спеціально для
«Вишгорода»

У часи тотальної недовіри до влади та нових кандидатів кожний задається питанням «Чи зміниться щось
після виборів?»
Пора рекету та сумнівних авторитетів, для яких немає нічого святого, окрім
«шкурних» інтересів, відходить в лету.
Європейський напрям потребує інших
підходів. Їх поділяє Вишгородський
міський голова, кандидат по 96-ому виборчому округу Віктор Решетняк.
А для того, щоб була ефективною
робота народного депутата України,
має бути постійний і змістовний діалог
з громадою — проблеми округу треба
ставити «на рівні очей» у влади. «Бути
народним депутатом-мажоритарником
дуже відповідально, — вважає Вишгородський мер, — треба довести виборцеві свою здатність працювати на
благо людей, обстоювати їхні інтереси
не лише на словах. Депутатська недоторканність мене не цікавить. Кишеню
набивати не збираюсь. Впевнений, що у
ВР мають працювати люди, що самі пройшли трудовий шлях і знають проблеми
знизу-догори не з чуток та можуть реально донести проблеми людей.
Я був лікарем, постійно вдосконалювався професійно. Став мером, став
більше вникати в актуальні, злободенні
питання. За вісім років територія Вишгорода із 400 га виросла до 4900 га (понад
4 тис. га повернуто у власність міста). Я
проста людина, нікого ніколи не зраджував. Для міста відбудував усі можливі
пам’ятники (реконструював і поставив

нові), почав із зручних тротуарів, безпечних доріг, затишних скверів та зелених зон із зручними лавочками, дитячих
і спортивних майданчиків…»
Лише за останні тижні Віктор Решетняк провів понад три десятки зустрічей у
96-му окрузі: в Іванкові, Бородянці, Бучі,
Славутичі. Запрацював народний телефон — і гаряча лінія у передвиборчому
штабі просто зашкалює. Люди, почувши
про успішного міського голову — кандидата до ВР, телефонують та ініціюють нові зустрічі, готують проблемні
питання, тому що вірять і сподіваються
на розв’язання проблем після перемоги
кандидата, вже зараз пропонують співпрацю і підтримку.
По населених пунктах напередодні
поїздив бренд-мобіль і запрошував охочих прийти до сільської (селищної) ради
та напряму запитати кандидата.
Зустрічі відбувалися практично щогодини — напряму з громадою, директорами шкіл, головами сільських рад,
завідуючими дитячих садочків (ДНЗ),
мешканцями. Решетняк їздив по сільських і селищних радах: Микуличі, Клавдієво, Козинці, Немешаєво.
15 жовтня найбільша зустріч у Бородянській районної лікарні, зібралося понад 60 осіб: лікарі та медперсонал. Обговорювали реформу охорони здоров’я.
Медиків-практиків бентежило, навіщо
терапевтів і педіатрів намагаються зробити сімейними лікарями. Адже кожен
має бути на своєму місці.
Цікавились усім. Від сторінок біографії і теми дисертації до життя міста
Вишгорода. Особливо пожвавлювались,
коли дізнавались, що Віктор Решетняк — лікар за фахом і досі практикує,

не з чуток знає, що таке психологічний
та фізичний біль.
Віктор Олександрович зазначив, що
розв’язувати проблеми потрібно спільно з громадою, залучаючи усі можливі
інструменти впливу. І не важливо, чи це
утеплення дитячого садка, чи закупівля
медичного обладнання.
Щодо проблематики округу, як міських, так і сільських жителів хвилює воєнне протистояння на Сході країни. Левова
частка вирішення цієї проблеми залежатиме саме від злагодженої роботи новообраних депутатів, їхньої здатності оперативно приймати потрібні для країни та
людей рішення.
Від глобального перейшли до нагальних господарських питань. Зокрема, цікавились, чи вистачить запасів
блакитного палива на опалювальний
сезон, турбувались цілісністю територій,
що перебувають у власності місцевих
громад.
Ні для кого не секрет, що стан житлово-комунального господарства у 96-му
окрузі також залишає бажати кращого.
Навіть якісна питна вода для певних населених пунктів є гострою проблемою.
Актуальне для округу й питання доріг
та мереж освітлення. Бо якщо центральні вулиці смт і деяких сіл реконструйовано, то віддалені ділянки ще чекають
кращого. Звідси випливає й необхідність
розробки Генеральних планів території.
Ще одне гостре питання, яке хвилює
громади, — недостатня кількість об’єктів
соціальної інфраструктури (зокрема
шкіл і дитячих садочків та потреба у реконструкції існуючих об’єктів).
Емоційно зустрічали у селах. Віктор
Решетняк наголошував, що села не ма-
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Стрічка новин 11-15 жовтня 2014
Арсеній Яценюк поїхав на Миколаївський бронетанковий завод Від суботи 11 жовтня на Донбасі – «режим тиші»
Непідконтрольні збройні формування
із зенітних установок ЗУ-23-2 і стрілецької зброї двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців у районі Щастя Губернатор Донецької ОДА генерал
Олександр Кіхтенко розповів про перші
кроки на новій посаді Петро Порошенко
і Володимир Путін проведуть переговори

в Мілані 16-17 жовтня в ході саміту АСЕМ
Президент України обіцяє посилити захист Харкова Усіх затриманих у Білорусі
українських уболівальників, які порушували спокій під час футбольного матчу,
звільнили Із полону в зоні АТО звільнені
шестеро військових і журналіст Демобілізації строковиків поки що не буде
Президент України Петро Порошенко задовольнив рапорт про відставку міністра
оборони Валерія Гелетея
Бої за До-

ють бути занедбані. Там має залишатися молодь. А для цього потрібні робота
та інфраструктура. Грамотне співвідношення трудової зони і зони комфортного
відпочинку. Коли баланс між двома зонами є — тоді нема необхідності виїздити із сіл, і в селах народжуються діти.
Пенсіонери скаржились на низькі
пенсії, на горе-перевізників, які не дотримуються законів та виштовхують літніх людей із громадського транспорту.
Молодь цікавилась перспективною
створення робочих місць, а також — чи
будуть впроваджуватись програми доступного житла, як у Вишгороді.
Приходили на зустрічі і представники
духовенства. Міський голова зазначив,
що у своєму життєвому досвіді дійшов
до Бога і активно підтримує церкву.
Священнослужителі
запропонували
провести спільну зустріч щодо допомоги, реконструкції та будівництва церков
(знаючи, скільки церков у Вишгороді,
який там розвиток духовності).
Місцеві таланти зустріли душевно. У
с. Небрат бабці обіймали кандидата і вітали співом. «Це раніше ми танцювали,
а зараз співаємо. Та боїмося, що дах завалиться», – ділились наболілим співучі
бабусі.
Приходили мамочки з дітьми — турбують розміри соціальних виплат.
Усі проблемні питання вислухали і
записали. Віктор Решетняк зазначив,
що для оптимальних варіантів вирішення їх передадуть профільним фахівцям.
А після обрання до Верховної Ради
Віктор Решетняк відвідає кожний населений пункт і разом з людьми затвердить план подальшого розвитку округу.
Зустрічі тривають.

нецьк: в окремих районах зони АТО знизилося напруження Президент України
Петро Порошенко звернувся до українського народу з приводу реалізації свого
мирного плану на Донбасі, прокоментував
обороноздатність України і кадрові зміни
у військовому керівництві (повний текст
звернення читайте на сайті vyshgorod.
in.ua )
Донецький металургійний завод знову працює Вирують урагани: 31
людина отримала поранення в резуль-

таті потужного тайфуну, що обрушився
на південь Японії. А субтропічний шторм
«Фей» в Атлантичному океані посилився
до урагану першої категорії небезпеки.
Командувач Національної гвардії
України генерал-полковник Степан Полторак наголосив, що протести бійців
під Адміністрацією Президента є незаконними. Пообіцяв військовослужбовцям виплатити заробітну плату у розмірі до 9-ти тисяч гривень 15 жовтня;

Наше місто

Вишгород

18 жовтня 2014 року
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20-ліття «Коралів» відзначали на Козацьку Покрову
та у День захисника України

Вишгородська Покрова

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Навіть якби співочі «Коралі» лише організовували «Вишгородську Покрову»
— вони б уже були варті кубку і медалі.
Зустрічі виконавців та шанувальників академічного і народного співу відбуваються
у Вишгороді вже шостий рік поспіль. І за
цей час нас відвідали понад 70 хорів (і понад 2000 учасників).
Хор, що зародився при церкві св. Андрія Первозванного (УГКЦ), дуже скоро
розрісся, став муніципальним, а нині прикрашає своїми талантами міський Центр
творчості «Джерело» та гідно представляє
рідне місто в Україні і за кордоном. І 20 років плекає традиції й витоки українського
духу — пісні: обрядові, родинні, історичні.
14 жовтня поєднало кілька дат: велике
християнське свято — Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва, річницю створення
УПА та проголошений Президентом Петром
Порошенком у 2014 році День захисника
України.
Напередодні цього великого дня від-

Повертаємо своє

значали своє перше 20-ліття вишгородські
«Коралі». В суботу, 11 жовтня, до собору
Вишгородської Богородиці, фасад якої пофарбовано у кольорах логотипу «Вишгородської Покрови», вишгородці з’їхалися та
зійшлися родинами — від старих до малих,
чимало молоді з немовлятами на руках (і в
колясках). Віталися, мов рідні — різними мовами, бо тут радо зустрічають усіх.
Призвідці події — чотири покоління хору
«Коралі» на чолі зі своїм супер-творчим керівником Лесею Потіцькою — хвилювалися,
тримаючи в руках квіти. Стільки шановних
гостей!
Владика Йосиф Мілян. Переможці фестивалю минулих років з усієї України. Вишгородський міський голова Віктор Решетняк,
секретар міської ради Марія Решетнікова,
заступник мера Олексій Рачинський. Голова
Вишгородської районної ради Ірина Побідаш.
Письменник, поет-пісняр, публіцист, відомий журналіст Олександр Балабко. І, звісно,
незмінне журі, що вже вшосте приїздить до
Вишгорода на Покровський митецький фестиваль: заслужена діячка мистецтв України,
член Національної спілки письменників Укра-

їни Софія Майданська, художній керівник
Київського обласного центру творчості Ніна
Михайлишин.
Після поздоровлень Йосефа Міляна та о.
Тараса Валаха і спільної молитви (в чудовій
музичній рамці хору Київської греко-католицької семінарії та «Коралів») ушанували
пам’ять героїв Небесної сотні та всіх, хто
поліг за Україну. Тужливе сопрано (солістка
старшої групи «Каролів» — Наталя Грищенко
співала в Українському музичному театрі м.
Євпаторія, АРК) спліталося з дитячими альтами в хорал-реквієм лемківської «Гей, пливе
кача». В руках менших блимали поминальні
свічки.
Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк нагадав присутнім, що міська влада завжди підтримує рідні таланти, а вже ж
«Коралі», що прославляють Вишгород, наш
герб, гімн і український характер, — увесь
світ знає. Бо українська пісня — запорука перемоги.
Мер вручив керівнику співочого колективу квіти, подяку та інші відзнаки, а також
іменний торт зі святковими свічками та побажав усім мирного неба.

Леся Потіцька згадала першого священика собору вишгородської Богородиці о.
Сергія Прудка, що запросив музичного керівника гуртувати співочих дітей парохіян у
церковний хор, коли незалежній Україні було
два з половиною роки. Щиро подякувала
Вишгородському міському голові за повагу
до творчості, а секретарю міської ради — за
підтримку свята Матері.
За чотири «покоління» до «Коралів» приєдналися діти різних церков, є навіть мусульмани. 15 разів «Коралики» їздили до 10 країн Європи на співочі змагання, виборювали
перемоги. Дівчата дорослішали, отримували
вищу освіту, захищали дисертації по фольклору — і вже співали одна одній літургію Івана Златоуста на чині вінчання.
***
Перша частина події була цілком присвячена «Коралям». Менша, середня і старша
групи виконували дитячі, авторські, обрядові,
історичні — козацькі, усусівські та повстанські — пісні, українські романси. А керівник
Леся Потіцька розповідала про кожного і кожну: з чим прийшли, чого навчилися (і вже навчають інших).

12

Родина ВИШГОРОДСЬКА у хаті МЕЖИГІРСЬКІЙ

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
Галина МАКАРЕНКО,
Олександр БАЛАБКО,
спеціально для «Вишгорода»

Благодатна земля Межигір’я привертає людей давно. Тривалий час Межигірський монастир називали козацьким, бо
тут доживали віку славні лицарі вільного
українського духу. Тарасовими стежками
до Дзвонкової криниці — напитися з життєдайного джерела — приходили і 40, і 50
років тому.
А з набуттям Україною незалежності
з’явився біля Дзвонкової пам’ятний знак,
капличка, пізніше до яру обладнали сходи.
У найтяжчі економічні часи тут збиралися і у Шевченкові дні, і на Трійцю українці
з усього світу. Всеукраїнський фестиваль
народної пісні та ручних ремесел на узвозі
Межигірському проходив чотири роки поспіль.
На Покрову на території народного парку (так називають колишню резиденцію
колишнього президента Януковича) П’ятий
фестиваль організувала Асоціація робото-

давців Вишгородщини (АРВ) — з ініціативи
новопетрівського активіста та мецената
Геннадія Ніколаєнка та депутата Вишгородської міської ради, заступника голови
АРВ Валерія Виговського.
Асоціація роботодавців Вишгородщини
організувала безкоштовний транспорт. Два
автобуси з Вишгорода до Нових Петрівець
вранці та назад — увечері — привезли дитячі
та дорослі співочі й музичні колективи, народних майстрів і море глядачів.
У великих казанах варилася рибна юшка,
парував козацький куліш — кухарські таланти
обертали рибу, картоплю, м’ясо-сало і пшоно
на запашні поживні страви. До вишгородців і
новопетрівчан приєднувалися чисельні відвідувачі, що приїхали сюди на екскурсію. Зупинялися електромобілі, люди підходили цілими
родинами — серед них і переселенці з Криму та Сходу України. Кілька разів заглянула
охорона, що цілодобово обходить територію
Межигір’я.
Велика галявина у золото-брунатному
осінньому ландшафтному парку, трохи вище
набережної Київського моря, вирувала людьми. Ятки з медом, виробами з квіток і паперу,
прикраси у стилі «вінтаж» з металу і фетру,

ляльки-обереги і книжки, вишиті ікони і картини, іграшки та вироби з лози, дерев’яні фігурки та пейзажі, дзвоники-обереги й теплі
вовняні речі, плетені вправними руками українських жінок. (Забігаючи наперед, скажу, що
зібрані кошти (2 194 грн) благодійних пожертвувань було передано нинішній адміністрації
Межигір’я).
А на сцені — у трьох відділеннях — виступали камерний хор пасхальної духовної музики (м. Фастів) і дитячий колектив недільної
школи церкви св. Володимира «Промінчики»
(м. Вишгород), «джерельний» фольклорний
ансамбль «Співаночка» і зразковий ансамбль
сопілкарів оркестру-студії «Водограй» (м.
Вишгород), народні хори «Любисток» (с. Демидів) і «Золотий вік» (м. Вишгород), творчі колективи «Лютізька левада» (с. Лютіж) і
«Барви Полісся» (с. Луб’янка Бородянського
району), козацький хор «Джерело» (с. Демидів) і «Деснянські зорі» (с. Вища Дубечня),
фольклорні ансамблі «Бабине літо» (с. Гута
Межигірська) і «Новопетрівчанка» (с. Нові
Петрівці), «Журавлині ключі» (с. Козаровичі)
і андеграундний гурт «Гайдамаки» (м. Вишгород), місцева бандуритска, вчитель Вишгородської музичної школи Валентина Старень-

ка. Змагалися Київщина («Співоче Полісся»,
с. Гаврилівка) і Житомирщина (гурт «Капелюх», м. Коростишів).
Компетентне журі (заслужена артистка
України, керівник гуртків ЦТ «Джерело» Тетяна ХАЛАШ, журналіст, публіцист, письменник
і поет-пісняр Олександр БАЛАБКО та почесна
громадянка Вишгорода, освітянка Людмила
БРИК) ретельно занотовувало все, та змушене було, врешті, вдатися до жеребкування
— настільки професійним і артистичним було
виконання.
Всі учасники духопідйомного фестивалю
отримали грамоти Межигірського узвозу, що
засвідчили повагу до свята Покрови та козацький причіт. Іменні Відзнаки Валерія Виговського (козацька срібна монета вагою 12 г
960 проби) — майстриня Марія Івченко (БК с.
Нові Петрівці), хор Київської православної богословської академії УПЦ КП та «Деснянські
зорі» (с. Вища Дубечня).
Валентина КЛИМЕНКО, недільна школа
храму св. Володимира УПЦ КП, м. Вишгород:
— На цій намоленій землі, біля Дзвонкової, ми збираємося вже багато років.
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Як прожити без російського газу: рецепт від Арсенія Яценюка
Лідія ТИМЧЕНКО
Коли Росія припинила постачати в
Україну газ, багато хто говорив, що без
нього ми не виживемо. Проте уряд на
чолі з Арсенієм Яценюком знайшов вихід із ситуації. Завдяки домовленостям
прем’єр-міністра Україна уклала контракт про поставки реверсного палива з
Європи. Яценюку нарешті вдалося те,
про що всі говорили, але ніхто не наважувався зробити, — забезпечити енергетичну незалежність України від Росії
і знищити головну корупційну схему в
країні: заробітки на газі.
агато років Україна була найбільшим покупцем російського газу.
Промислові підприємства, які належать олігархам, фактично мали дотації
на газ із бюджету, за що платили звичайні
українці.
Попереднє керівництво країни також
не дуже прагнуло подолати залежність від
примх північного сусіда та його газу. Бо паливо було «бізнесом політичної верхівки»,
і на ньому заробляли, переконуючи, що
будь-який інший газ коштує дорожче. Виявилося — навпаки, це була найбільша корупційна схема у державі, зруйнувати яку
наважилися тільки зараз.
ЗІСКОЧИТИ З ГАЗОВОЇ ГОЛКИ
Залежність України від російського блакитного палива формувалася впродовж
тривалого часу. Після того, як упав режим
Януковича, Росія вкотре почала шантажувати український уряд ціною на газ. Втрачати контроль над країною, що скинула
підконтрольного Москві правителя, Путіну
не хотілося. Але цього разу Прем’єр Яценюк не піддався на шантаж і відмовився від
необґрунтовано високої ціни. Постачання
газу зі Сходу припинилося у червні.

Б

Благодійність
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Минулої п’ятниці у РБК «Енергетик»
відбувся благодійний концерт на підтримку учасників АТО та переселенців
із зони конфлікту у східних областях.
На сцену того дня вийшли художні
колективи з Вишгорода — фольклорний
ансамбль «Золотий вік» та народний хор
«Вишгород», а також «Журавлині ключі»
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Передбачивши заздалегідь, що домовитися з шантажистами не вдасться, Арсеній Яценюк почав переговори із західними
партнерами про реверс із Європи. Цю тему
неодноразово піднімали і в попередні роки,
але далі слів не просувалося. Яценюк —
перший, хто довів переговори до логічного
завершення.
У квітні почало надходити паливо із
Польщі, у травні — з Угорщини, у вересні
— зі Словаччини. А у жовтні Україна почала отримувати норвезький газ. До того
ж, за ціною $340, а не за $550, як вимагала Росія. Окрім того, уряд подав до Стокгольмського арбітражного суду позов щодо
необґрунтовано високої ціни на російський
газ, та як наслідок — завищеної суми боргів, погашення яких вимагає «Газпром».
Навіть без російського газу уряд під керівництвом Арсенія Яценюка зміг закачати
до підземних сховищ близько 17 млрд кубометрів блакитного палива, та ще й зекономити майже півмільярда доларів — адже
газ із Європи коштує дешевше, ніж у Росії. Скажімо, газ із Норвегії коштуватиме в
середньому 385 доларів за тисячу кубометрів, що на порядок дешевше російського,
ціна якого понад 500 доларів.
ТЕПЛО В НАШИХ ДОМІВКАХ
Майбутній опалювальний сезон, напевне, буде найскладнішим за всі останні
роки. Але і уряд, і прості громадяни роблять
усе для того, аби пережити його з найменшими втратами. Господарі приватних помешкань та невеликі підприємства почали
встановлювати твердопаливні котли. Щоб
заохотити людей, уряд передбачив у бюджеті відшкодування громадянам до 20%
вартості такого обладнання.
Досягнуто домовленості про постачання в Україну імпортного вугілля — зокрема, з Південно-Африканської Республіки.

ПОЛІТбюро

Церемонія відкриття газогону «Вояни-Ужгород» у Словаччині
Є надія й на те, що після припинення бойових дій на Донбасі відновиться постачання
«чорного золота» з вітчизняних копалень.
Щодо газу, то його продовжують накопичувати у підземних сховищах.
Нині Україні не вистачає близько п’яти
мільярдів кубометрів газу, аби більш-менш
спокійно пережити зиму. Уряд поновив переговори з російським «Газпромом», які
тепер відбуваються за участю європейських партнерів. Росія вже готова йти на
поступки та пропонує знижку на півроку,
тобто ціна на газ для України буде такою
ж, як і на енергоносій із Європи, — 385 доларів.
Щоправда, північний сусід вимагає,
щоб Україна відкликала свій позов зі Стокгольмського арбітражного суду. Очевидно,
у Росії немає впевненості у тому, що вони

зможуть виграти цю справу. Прем’єр Яценюк уже заявив, що відкликання позову не
буде і Україна обов’язково виграє цю справу. А також — закупить достатню кількість
палива, аби взимку люди не померзли у
своїх домівках.
Враховуючи те, що вже зробив уряд
для енергонезалежності та енергозабезпечення, є сподівання, що вдасться пережити
зиму без серйозних втрат.
Утім, після виборів до Верховної Ради
чинний уряд має піти у відставку, і нова
Рада призначатиме наступний. Тож чи залишиться нинішній курс, значною мірою
залежить від того, хто стане Прем’єром і
який напрямок буде збережено в Україні — на Європу чи на повернення звичних
«газових схем» із гарною обгорткою «консенсус із Росією».

По росинці збираються ріки
з Козарович, «Деснянські зорі» з Вищої
Дубечні, «Співуче Полісся» з Гаврилівки.
Юні таланти Вишгородщини представили
дитячий танцювальний колектив «Мозаїка» та клуб спортивного бального танцю
«Діамант-еліт». На кожен виступ глядачі
гаряче реагували, підтримуючи оплесками та вигуками «браво!» А коли зазвучала «Молитва» у виконанні колективу
«Деснянські зорі», весь зал піднявся, долучившись до високодуховного «прочи-

тання» твору.
Ідея благодійного концерту — єднання
України. Єднання заради миру, майбутнього, заради міцної незалежної держави, заради протидії усім ворогам. І все це
відображалось у душевних піснях наших
талановитих земляків, формувалось у
життєстверджуючу надію на непереможну силу нашого народу, на завтрашній
мирний день.
Метою ж концерту став організований

Товариством Червоного Хреста України
(Вишгородська РО) збір коштів для переселенців та постраждалих у зоні збройного конфлікту. І хоч коштів цього дня зібрали небагато, але, як кажуть, по краплинці,
по росинці збираються великі ріки. Ріка
благочинності вишгородчан не міліє.
Благодійні організації щодня отримують
кошти і гуманітарну допомогу, аби допомогти тим, кого життя кинуло у складні
обставини.

до акціонерів, за міжнародними стандартами фінзвітності за перше півріччя
2014 року знизився у порівнянні з тим
же періодом роком раніше на 22,7%, до
Свято 23 лютого
450,578 млрд рублів
— скасовується. Президент України ініціював встановлення вихідного дня з нагоди Дня захисника України, який відтепер
відзначається щорічно 14 жовтня Ебола
вирує: кількість жертв вірусу Ебола в країнах Західної Африки зросла до 4447 осіб.
Інфіковані близько 8,9 тис., повідомляє

Всесвітня організація охорони здоров’я
Опубліковано закон про люстрацію
Українська газотранспортна система готова до опалювального сезону Кількість
біженців зі Сходу та Півдня зросла до 413
тисяч Нафта продовжує стрімко дешевшати Генерал-полковник Валерій Гелетей призначений начальником управління
Держохорони Люди з прапорами Правого сектора заблокували «Запоріжсталь»
Ахметова Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії

Стрічка новин 11-15 жовтня 2014

перший заступник Глави АП Геннадій
Зубко пообіцяв мітингувальникам на
Банковій у Києві солдатам-строковикам
зустрітися з ними у військовій частині
після візиту Президента України Петра
Порошенка до Мілана Росія перенесла
суд над Надією Савченко на 11 листопада Президент України Петро Порошенко направив закон про очищення влади
Під час засідання
на опублікування
Кабміну український Прем’єр Арсеній
Яценюк виступив за ліквідацію госпо-

дарських судів Антикорупційні закони:
народні депутати у другому читанні підтримали урядовий проект закону №5113
«Про запобігання корупції» Верховна
Рада прийняла проект про призначення
Степана Полторака міністром оборони
України Марш УПА в Києві 14 жовтня
переріс у сутички — за участю провокаторів — під будівлею Верховної Ради
ЦВК реєструє спостерігачів Прибуток
Газпрому знизився: чистий прибуток
російського Газпрому, що відноситься
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Сім «історичних» законів. Що ухвалила Рада на Покрову
ДЖЕРЕЛО: ТСН.ua

Парламент

ційних законів. Серед них: урядовий законопроект голови Кабміну Арсенія Яценюка,
який закладає основи антикорупційної стратегії України на 2014-2017 роки (284 голоси
«за») та проект закону від Президента Петра
Порошенка про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції,
який дасть змогу створити Антикорупційне
бюро (278 голосів від нардепів).
Також на шляху протидії корупції було
прийнято ще один законопроект Яценюка,
який серед іншого визначає склад, повноваження і функції Національної комісії з питань запобігання корупції. Зокрема, у законі
визначаються обмеження щодо одержання
посадовцями подарунків. «За» проголосували 230 депутатів. Крім того, Рада вирішила
розкрити інформацію щодо власників українських компаній. За законопроект «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів» проголосували 265 народних обранців.
Цей документ дозволить українцям отримати інформацію щодо реальних власників
українських компаній. Тобто, держслужбовці, члени уряду або співробітники Адміністрації Президента, які фактично володіють
бізнесом, більше не зможуть ховатися за родичами і офшорами.
Також 232-ма голосами «за» було прийнято в цілому урядовий проект закону про
запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, який, зокрема, визначає суми грошових переказів без відкриття
рахунку, які можуть підлягати вивченню.
Наостанок Рада посилила відповідаль-

ність за порушення виборчих прав українців. За внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України проголосували
233 депутати. Документом встановлюється
конкретна відповідальність за підкуп виборців та фальсифікації виборчої документації,
виборчого процесу.
Варто також зазначити, що на цьому засіданні Рада прийняла постанови про звільнення Валерія Гелетея з посади міністра
оборони та про призначення на це місце
Степана Полторака.
Нагадаємо, що на історичне засідання
Ради сьогодні прибув Порошенко та Яценюк. Під час промови глава держави привітав усіх із святом Покрови і розповів про свій
указ, яким встановив на 14 жовтня День захисника України.

Шановний виборцю!

на форма для заповнення на комп’ютері).
Відповідно до статті 10 Закону України
«Про Державний реєстр виборців», кожен
виборець має право:
1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не
передбачених цим Законом, зокрема про те,

ня Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені
до Реєстру, в установленому цим Законом
порядку;
5) звертатися в порядку, встановленому
цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до
Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе
чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших
осіб;
6) оскаржувати в установленому законом
порядку рішення/дії чи бездіяльність органів
Реєстру;
7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні
інтереси у разі їх порушення під час ведення
Реєстру.
Виборець подає органу ведення Реєстру
достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.
У разі виникнення можливості внесення
до Реєстру двох і більше записів про одного
виборця (кратне включення виборця до Реєстру) виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.
Відділ Державного реєстру виборців,
що знаходиться за адресою:
пл. Шевченка, 1 м. Вишгород, 4 поверх,
кабінет №84.
Прийом здійснюється в робочі дні з
8:00 до 17:15, обідня перерва — з 13:00 до
14:00.
Отримати довідки можна за телефонами: 22-696, 22-665.

Петро Порошенко назвав засідання 14
жовтня одним із останніх та найважливіших у парламенті VII скликання. Депутати
встигли прийняти декілька важливих законопроектів.
ак, першою чергою Рада підтримала закон про прокуратуру. «За»
проголосували 316 депутатів. Раніше Порошенко назвав його «революційним». Документ визначає правові засади
організації і діяльності прокуратури та прокурорського самоврядування. Новий закон,
зокрема, примітний тим, що пропонує скасувати функції прокуратури з нагляду за
додержанням і застосуванням законів (так
званий «загальний нагляд»).
Далі нардепи ухвалили пакет антикоруп-
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Зверніть увагу!

Дізнайтеся, чи включено Вас до Державного реєстру виборців, та перевірте, чи правильно вказано у Державному
реєстрі виборців Ваші прізвище, ім’я, по
батькові та виборчу адресу. Для цього потрібно зареєструватися на сайті www.drv.
gov.ua у «Особистому кабінеті виборця»
і зробити відповідний запит (це — кілька
хвилин Вашого часу).
Орієнтовно протягом доби Ви отримаєте
відомості щодо своїх даних у Державному реєстрі виборців на електронну адресу, вказану
при реєстрації.
Подання та обробка даних здійснюються
відповідно до Закону «Про захист персональних даних».
Зверніть увагу! У випадку, якщо Вас не
включено до Державного реєстру виборців
або Ваші дані потребують корегування, Ви
маєте особисто звернутися до органів ведення Державного реєстру виборців з письмовою мотивованою заявою за вказаними
контактами до 20 жовтня 2014 року включно.
Органи Державного реєстру виборців
постійно працюють над забезпеченням актуальності та достовірності відомостей про виборців.
Довідкові документи:
— форма заяви особи, яка проживає на
території України, щодо включення до Державного реєстру виборців;
— форма заяви особи, яка проживає за
межами України, щодо включення до ДерГалина МАКАРЕНКО
Народні депутати України більшістю
голосів прийняли у першому читанні пакет
антикорупційних законів. Ідея документів
— якщо не подолати корупцію, то, принаймні, започаткувати цей процес. Але в суспільстві це оцінюють неоднозначно.
айперше, що передбачають антикорупційні закони, — створення Національного антикорупційного бюро (в
основу законопроекту щодо його створення
лягли напрацювання громадських організацій спільно з депутатською групою від партії
«УДАР»), яке займатиметься розслідуванням
корупційних злочинів, вчинених високопосадовцями: міністрами, депутатами, держслужбовцями 1-2 категорії, суддями, працівниками
Генпрокуратури, військовими вищого офіцерського складу, керівниками держпідприємств.
Також депутати проголосували за Антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки, і
уряд має впродовж трьох місяців затвердити
державну програму щодо боротьби з корупцією, в якій визначатимуться конкретні заходи,
терміни їхнього виконання та відповідальні
органи. Передбачається і створення Національної комісії з питань запобігання корупції,
яка проводитиме антикорупційні експертизи
та перевірки, вестиме Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані
з корупцією правопорушення.
Чиновники будуть зобов’язані публікувати розширені дані про свою нерухомість
— характеристика, місцезнаходження, дата
придбання чи наслідування, вартість. Вводиться розширений перелік майна, яке належить декларувати. Причому, запроваджується електронне декларування, вся інформація
про майнові статки чиновника буде доступна
в онлайн-режимі. Особи, які повідомлятимуть
про корупційні дії, знаходитимуться під державним захистом. У цілому — вибудувано
систему процедур і заходів, які, хотілося б ві-
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жавного реєстру виборців;
— форма заяви виборця щодо зміни його
ідентифікаційних персональних даних;
— форма заяви виборця, який проживає
на території України, щодо зміни його виборчої адреси;
— форма заяви виборця, який проживає
чи перебуває за межами України, щодо зміни

Кримінальна відповідальність за підкуп виборців

Увага!!!
Купив «голос» – за грати
Продав «голос» – штраф
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект
«Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав
громадян)».

Підкуп виборців – позбавлення волі до 5 років
Продаж «голосу» – штраф до 6 тисяч грн
його виборчої адреси;
— примірний зразок заяви про тимчасову
зміну місця голосування виборця (інтерактив-

кому і на яких підставах надавалася інформація про нього;
4) одержувати на безоплатній основі у
будь-який час від відповідного органу веден-

Не даваймо хабарів!
рити, сприятимуть подоланню в країні корупції.
Цим пакетом документів український
уряд демонструє МВФ готовність до боротьби
з корупцією у держорганах. Але чи не залишаться вони тільки демонстрацією готовності
намірів?
У експертів щодо цих документів кілька
пересторог. Найперше, якщо йдеться про
великі хабарі, то, зрозуміло, що йдеться і
про посадовців високого рангу. Чи можливо
буде убезпечити Національне антикорупційне
бюро (НАБ) від політичного тиску та забезпечити повну його незалежність? Чи не використають високопосадовці свої владні повноваження, щоб «погасити» якусь справу про
корупційні діяння?
Інша пересторога — що уряд надто звузив коло справ, над яким мало б працювати
Нацбюро, обмеживши його лише державним
сектором і не торкаючись великого бізнесу,
який пов'язаний з іменами високопосадовців.
Ні для кого не секрет, що в Україні надзвичайно велике зрощення бізнесу і влади, і діяльність Нацбюро може бути спрямована на
знищення конкурентів бізнесу, який належить
представникам влади.
Передбачено, що співробітники НАБ матимуть доволі широке коло повноважень,
зможуть накладати арешт на банківські рахунки і майно, витребовувати дані з банків,
використовувати вогнепальну зброю та здійснювати негласне стеження за особами. І тут
виникає ще одна пересторога — а чи не стане Нацбюро таким собі каральним органом,
який влада знову ж таки використовуватиме
у боротьбі з неугодними політиками та бізнесменами?
Все вищесказане не означає, що такі закони не потрібні і що будуть вони неефективними — сподіватимемося на позитивний ре-

зультат. Однак, хотілося б сказати про інше:
перемогти корупцію — це не міф, і у світі є
кілька країн, які здійснили успішні кроки на
цьому шляху.
Скажімо, коли запитують у мешканця
Данії, чи доводилось йому стикатись з проявами корупції, то позитивно на це запитання дадуть відповідь лише 3% громадян (в
Україні цей показник — 98,6%). Виходить, в
Данії корупцію вже перемогли? Як це стало
можливим? Відповідь дуже проста — в Данії
культивується відраза до корупції і всіляко заохочується чесний чиновник. На практичному
рівні — працівник підписує з компанією антикорупційний договір, зобов’язуючись не давати і не брати хабарі, уряд щороку посилює
відповідальність за корупційні діяння.
У Новій Зеландії, як і в Данії, державна
політика також проводиться таким чином,
щоб громадяни вже з дитинства отримували
«щеплення» від корупції. В країні створено
чимало органів, які виявляють корупційні діяння. Практично необмежені можливості має
SFO — установа по боротьбі з крупними шахраями. Представники цієї установи можуть
затребувати будь-який документ у будь-якого
громадянина — від прибиральниці до міністра. До речі, велику роль у боротьбі з корупційними діяннями відіграють журналісти,
які відслідковують і оприлюднюють і офіційні
доходи, і реальні витрати високопосадовців.
А ось у Фінляндії ні спеціальних законів,
ні спеціального органу по боротьбі з корупцією немає, але тут також можуть похвалитись,
що суспільство має імунітет проти корупції —
громадяни не дають хабарів, а чиновники їх
не вимагають. А якщо раптом хтось і стане
вимагати, то цей факт відразу оприлюднять
у ЗМІ. Народні депутати, міністри, судді, прокурори у країні відповідають за корупційні

діяння нарівні з пересічними громадянами:
за останні кілька років поплатились за свої
«апетити» 6 міністрів і 23 урядовці.
У Швеції, щоб здолати корупцію, на початку 2000-х значно спростили процедуру
отримання дозволів і ліцензій, всі чиновники
пройшли «етичну» люстрацію. Церква, громадські організації, засоби масової інформації систематично акцентують увагу громадян:
якщо чиновник витрачає більше, ніж отримує,
— він не може бути чесним. І якщо виявляють
подібні факти, на чиновника чекає звільнення
і внесення у «чорний» список — нову роботу
складно знайти.
Цікавий досвід боротьби з корупцією у
Сінгапурі. Суспільство і ЗМІ, як і у вищеназваних країнах, відслідковують витрати і доходи
високопосадовців. Але, крім цього, звертають
увагу і на те, чи є у чиновника борги — адже
в такому разі він може спокуситися на хабар.
Якщо чиновник попадається на хабарі, все
його майно конфіскується, а йому світить
тривале ув’язнення. Тож, зрозуміло, що чиновник, перш, ніж здійснити корупційні діяння,
добре подумає, чи варто ризикувати високою
заробітною платою і своєю репутацією?
Наша Україна тільки стає на шлях реальної протидії корупції. Одначе, на моє глибоке
переконання, суспільство ще не готове до
того, щоб впрягтися у цю боротьбу. І найперше, що треба зробити на цій площині, це повести проти корупції повномасштабну інформаційну війну за участі Національної комісії
з питань запобігання корупції, громадських
організацій, засобів масової інформації,
Церкви, усього суспільства, щоб підготувати
грунт для реалізації законів. Інший важливий
момент — позбавити урядовців, високопосадовців, служителів Феміди і правоохоронних
органів їх офіційної і владної недоторканості.
Адже, зрозуміло, що будь-який, навіть найкращий закон, можна обійти, прикриваючись
депутатським мандатом чи владним кріслом.
Поборемось?
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18 жовтня 2014 року
(Початок див.
№№ 16, 18, 21, 24, 27, 41, 42 2014)

Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Перебуваючи в Бразилії і знайомлячись із місцевими громадянами українського походження, найперше чув
від них, що їхні батьки чи діди прибули
сюди з України. Вони могли не знати,
звідки саме походять предки, але добре пам’ятають подробиці перших років
життя українців на новій землі.
о ж пишуть історичні джерела
про це?
Першим
документально
зафіксованим українцем, який ступив
саме на цю землю, можна вважати Юрія
Лисянського, котрий як організатор і учасник морської експедиції навколо світу в
1803-1804 роках перебував у Бразилії, про
що докладно описав у своєму щоденнику,
який згодом був виданий двома мовами:
українською та англійською.
Але початок більш-менш масової еміграції українців до Бразилії припадає на
кінець XIX століття.
Серед перших поселенців — родина
М. Морозовича з Галичини, який приїхав
до Бразилії із Золочівщини у 1872 році. У
1876 році сюди прибула група з Буковини,
яка оселилася на півдні штату Парана. У
1881-му інша група українців із восьми
родин заснувала в цьому штаті поселення
Санта-Барбара поблизу міст Палмейрас
та Понта-Ґросса.
Окремі випадки еміграції з Галичини
до Бразилії (м. Уніао-да-Віторія) відбулися
в 1886 році. У 1891-1892 роках приїхало
ще близько 60 українських родин. Вони
організували поселення Санто-Інасіо і Томаз-Коильо. Однак у списках імміграційних служб вони значилися як «слов’янські
іммігранти», що прибули з території Польщі.
Згодом почалась масова еміграція, яка

Щ
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головно осілася в штаті Парана.
Причиною такого явища було невідрадне положення в Галичині та агітація італійських корабельних компаній, що хвалили
життя в Бразилії та обіцяли багато землі.
Але замість обіцяних 25 гектарів отримали
українці дикий ліс, який треба було вирубувати і корчувати, щоб дістати орної землі. Життя цих «піонерів» було дуже важке:
непосильна праця, голод, хвороби, брак
лікарської опіки, дикі звірі та відсутність
урядової помочі.
Із початку XX століття, з приїздом нових емігрантів з Галичини й Буковини на
будову залізничних шляхів через Парану,
почалось відродження культурно-національного життя: створювалися різні організації, будувалися церкви, видавалися
часописи і книжки рідною мовою. Перший
часопис, виданий у Бразилії, з’явився дня
15-го листопада 1907 року під назвою
«Зоря» і був органом Товариства «Просвіта». Офіційна статистика не подає загального перепису, тому що багато приїхало
під іншими національностями: поляками,
австріяками, росіянами, мадярами, і лише
малий відсоток їх прибули як українці.
Складна ситуація, непевний стан, труднощі спонукали Антіна Крушельницького
13 травня 1923 року написати у передмові
до книги Петра Карманського «Між рідними в Південній Америці» ці сумні й журливі
рядки: «Позакидала нас хуртовина світами. Не на день, не на два, не на місяці —
на роки цілі, на десятиліття…
Хто з нас побачить ще рідну свою землю? А хто тільки в снах тужливих блукатиме на рідних нивах запашних?..
По волі і по неволі мусимо шукати на
чужині своєї України… там, де нас закинула химерна доля, мусимо творити собі
свою Нову Україну серед чужих людей…
На чужій землі…»
В загальному замешкують українці
в південній частині Бразилії: Сан-Пауло,
Парана, Санта-Катарина й Ріо-Гранде-доСул. Також є скупчення в інших штатах,
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але їх мало й не зорганізовані.
У 1947-1948 роках прибула нова хвиля
переселенців із таборів Австрії й Німеччини. Це були переважно ті, що поспішали
виїхати з Європи, коли ще не можна було
їхати до Канади чи Америки, а потрапили
на такий «Безнадійний Край» (земля Тірадентиса). Серед них — чимало інтелігенції та майстрів (фахівців), професіоналів.
Деякі з них прибули до Бразилії тільки на
короткий час, а потім від’їхали до Північної
Америки.
Окрім Парани, українські емігранти
цього періоду розташувалися у штаті СанПауло, в столиці штату та Cао-Каетано-доСул. Усього в 1947-1951 роках до Бразилії
прибуло понад сім тисяч українців. Ця іммігрантська хвиля складалася з техніків і
робітників. Вони були знайомі з багатьма
найсучаснішими технологіями та матеріалами, і багато з них належали до прошарку інтелігенції. Із 1941 року українську
мову починають викладати в Інституті катехиток Святої Ольги у Прудентополісі.
Найбільшими містами компактного
проживання українців у штаті Парана є:
Прудентополіс, Куритиба, Уніао-да-Віторіа,
Пітанга, Іраті, Круз-Машадо, Ріо-Азул,
Маллет, Іваї, Кампо-Моурао, Ронкадор,
Понта Гросса, Антоніо-Олінто, Пато-Бранко і Пауло-Фронтін. Окрім цього, в інших
35 муніципалітетах штату проживають
бразильці українського походження. В
штаті Санта-Катаріна українські громади
зосереджені в містах Порто-Уніао, Ітайополіс, Сапоіньас, Трес-Баррас, Мафра, в
штаті Ріо-Гранде-до-Сул — у містах ПортоАлегре, Гуарані, Іжуі, Жагуарі та Ерешімі,
а в штаті Сан-Пауло українська громада
проживає в столиці та муніципалітеті СаоКаетано-до-Сул.

Багато уваги українцями в Бразилії
приділяється питанню збереження в своєму середовищі української мови. Із 1985
року в Куритибі при Лінгвістичному центрі
Федерального університету Парани діють
практично єдині в Південній Америці курси
української мови та літератури.
Із 1991 року українська мова як іноземна викладається в декількох державних
школах Прудентополіса та в навчальних
закладах у місцях компактного проживання українців.
Українські іммігранти докладають багато зусиль для збереження українських
традицій в громаді (наприклад, культ Пресвятої Діви та спільне збереження ікон, які
передаються по черзі з одного дому в інший), культурних особливостей фольклорного співу, танцю, писанкарства та вишивки. До сьогодні діють асоціації митців,
ансамблі народного танцю, бандуристів
тощо. В кулінарії збереглися такі страви,
як борщ, вареники, голубці, солонина та
ковбаси зі свинини.
Сьогодні українська громада Бразилії
на 97 відсотків складається з бразильців
українського походження 4-го і 5-го поколінь і не вважається як суспільно-політична
чи етнічно об’єднана громада. Причинами
цього є їхня природна асиміляція в суспільне життя країни, віддаленість від головних
центрів районів концентрації українців,
переважна частина яких проживає у сільській місцевості, низький матеріальний та
освітній рівень бразильських українців. Завдяки церкві, передусім Українській грекокатолицькій, підтримується в її середовищі
«український» дух, заохочується вивчення
української мови, зберігаються національні традиції, звичаї і фольклор.
Далі буде

НА ФОТО:
1 — Бараки, в яких мешкали перші поселенці з України
2 — Співає народний хор української діаспори
3 — один із перших мостів, що
зв’язував між собою українські села
в Парані

4 — Ткацький верстат, за допомогою якого українки ткали рядна, одяг
5 — Українська сім’я. 20-30-і роки
ХХ століття
6 — Схід мешканців українського
села в Парані
7 — Жорна — пристрій, за допомогою якого отримували борошно
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Шляхами української діаспори
5

6
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2+2
07:25, 07:45, 08:25, 08:40
Гiсть студiї
07:35 Країна on line
09:35 Чоловiчий клуб. Бокс.
Бiй за звання офiцiйного
претендента на титул
чемпiона свiту WBC. Постол
- Айдин
11:10 Погляд у мiй свiт. «Леа
танцює»
11:40, 17:25 До Ради
12:05 Т/с «П»ять хвилин до
метро»
13:20 Вiкно в Америку
13:40 Хочу бути
14:00 Хто в домi хазяїн?
14:25 Як це?
15:00 Euronews
15:15 Д/ф «Буддистськi
ченцi Калмикiї»
16:35 Днi нiмецького ТБ
на Першому. Д/ф «У серцi
Балкан: у пошуках рисi»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20, 00:15 Вертикаль
влади

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1) (1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:35 «Шiсть кадрiв»
10:25 «Мiняю жiнку»
12:25, 23:35 Д/ф «Битва
за Днiпро»
14:35 Х/ф «На межi»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
20:30 «Секретные
материалы - 2014»
21:20 Т/с «Свати» (1)
22:30 «Грошi»
00:55 Т/с «Убивство
2» (2)

05:45, 19:20

07:10, 14:00 Запливи з
монстрами
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Барак Обама.
Iсторiя президента
12:15 Дика Африка
15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту цього»
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Цивiлiзацiя
Incognita. Богдан
Хмельницький»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Каха Бендукiдзе
20:00 Великi люди
21:00 XX столiття вiйн
21:30 Подiї, що змiнили
свiт
22:00 Таємницi сучасної
кримiналiстики
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Не в
хлопцях щастя»
11:30, 12:25, 14:20
Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:55 «Жди меня»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Будинок з
лiлiями»
00:25 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй» (2)

06:50, 07:10, 08:10

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
Надзвичайнi новини
07:20 «Київ музика»
06:30 Факти тижня
08:00 «СТН-спорт08:45 Факти. Ранок
тижневик»
08:20, 10:20,
09:15 Надзвичайнi
16:00, 17:40, 22:50
новини. Пiдсумки
«Вiдкритий мiкрофон»
10:20 Х/ф «Соломон
08:30, 13:20, 15:10,
Кейн»
00:00 «Громадська
приймальня»
12:45, 15:45 Факти.
15:00, 17:00, 23:00
День
«Столичнi телевiзiйнi
13:10 Х/ф
новини»
«Вiдшкодування
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
збиткiв»
17:10 «Якiсне життя»
15:35, 16:10 Х/ф
18:50 «Паспортний
«Термiнатор-4. Нехай стiл»
прийде спаситель»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
18:45, 21:50 Факти.
22:00 «Столиця»
Вечiр
23:25 «Мiська варта»
20:40 Достало!
23:30 «Служба
22:05 Свобода слова порятунку»

06:50, 15:55 «Все буде
добре!»
08:50 Х/ф
«Найчарiвнiша та
найпривабливiша» (1)
10:40 Х/ф «Лабiринти
кохання»
12:35 «Битва
екстрасенсiв 14»
14:55 «Все буде
смачно!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:50 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
20:00 «Куб - 5»
22:30 «Детектор
брехнi - 6»
00:05 «Один за всiх»

08.00, 13.00 «90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало: Америка йде
вiйною» 18+
09.00, 14.00 «90-i:
Найзахопливiшi футбольнi
моменти» 18+
10.00 «Мегазаводи:
суперавтомобiлi:
Електромобiль «Тесла» 6+
11.00 «Дике будiвництво:
Будиночок лiсорубiв» 16+
12.00 «Iгри розуму:
Перебудуй свiй мозок»
12.30 «Гра в числа: Ви
нахаба?» 12+
15.00 «Цар крокодилiв»
16.00 «Дика природа Росiї:
Сибiр» 12+
17.00 «Апокалiпсис: Перша
свiтова вiйна: Порятунок»
18+
18.00 «Екстремальна
подорож: Аляска: Арктичне
бойовище» 16+
20.00, 00.00 «Невразливi
конструкцiї» 12+
21.00 «Суперспоруди
Третього рейха:
Атлантичний вал» 18+
22.00 «День «Д»: Жертва:
Висадження союзникiв» 18+
23.00 «Кордон: КПП у
Техасi» 12+

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50 Т/с
11:00, 16:30, 18:30,
20:30 Випуск новин
ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седаси
21:00 Х/ф

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15, 14:20, 15:25
Т/с «Слiд»
10:00 Х/ф «Смокiнг
по-рязанському»
12:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:20 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
21:00 Т/с «Карпов 3»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Смертельна гонка»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30, 21:00
Новини
06:40 Вiд першої особи
07:30, 07:50, 08:25, 08:40
Гiсть студiї
07:45 Країна on line
08:55 Паспортний сервiс
09:30 Шустер Live. Буднi
10:55 Уряд на зв’язку з
громадянами
11:30, 17:25 До Ради
12:05 Т/с «П»ять хвилин
до метро»
13:20 Д/ф «У серцi
Балкан: у пошуках рисi»
14:05 Школа Мерi
Поппiнс
14:25 Погляд у мiй свiт.
«Карл - супергерой»
15:05 Euronews
15:15 Д/ф «Кейп-Код.
Пора журавлини»
16:15 Фольк-music
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
21:15 Нацiональнi дебати
23:15, 00:00 Пiдсумки
23:35, 00:15 Вертикаль
влади

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка»
13:25, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Територiя
обману»
23:40 Д/ф «Битва за
Днiпро»

05:45 Свобода слова

07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi люди
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 «Мистецтво i час»
13:30 «Цивiлiзацiя
Incognita. Богдан Чин
Гiз Хан»
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:10 «Агропульс»
18:20 «Безпека працi»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Каха
Бендукiдзе
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,

06:00, 07:00, 08:00,

08:30, 09:00, 12:00,

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:55, 16:10 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти-8»
12:00, 13:10 Т/с
«Лiтєйний»
12:45, 15:45 Факти.
День
18:45, 21:50 Факти.
Вечiр
20:40 Громадянська
оборона
22:05 Т/с «Чужий
район»
00:15 Х/ф
«Обговоренню не
пiдлягає»

09:00, 15:00, 19:00

14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,

Подiї

08:35 «Ранок з

06:50, 07:10, 08:10

IНТЕРом»
09:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Будинок з лiлiями»
13:35, 14:20 Д/с

Ранок з Україною
09:15, 14:20, 15:25
Т/с «Слiд»

«Слiдство вели...
з Леонiдом

10:10, 21:00 Т/с

Каневським»

«Карпов 3»

15:10 «Сiмейний суд»
16:15 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу

12:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»

«Стосується кожного» 13:20 Т/с «ОСА»
19:00 Т/с «Поки
18:00, 05:15 Т/с
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй» (2)

«Красуня Ляля»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Розумник»

07:00, 08:55 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 13:55
ШОУМАНIЯ
11:55, 14:45 Т/с
«Останнiй з Магикян»
16:40 М/ф «Як
спiймати перо жарптицi»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Стажисти №1
21:00 Супермодель
по-українськи №8
23:15 Х/ф
«Знайомтеся Дейв»

07:10, 08:15, 22:35, 23:20
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25, 17:55,
22:50, 23:55 Погода в
Українi
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:15, 14:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
09:50, 13:25, 15:25 Погода
на курортах
10:35 Машина часу
11:35, 18:35 Велика
полiтика
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05, 17:35
Єдина родина
18:10 Мiсцевий час
20:00, 21:10 Час. Пiдсумки
дня
21:40 Час-Тайм
00:32 Кримiнальнi новини

06:20 Т/с «Гончi-4»
5-8 (1)
10:10 Х/ф «10.5 балiв»
(1)
13:40 Х/ф «Фанфан
Тюльпан» (1)
15:40 Х/ф «Володар
морiв: На краю землi»
(1)
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «ППС» 9-10
(1)
21:30 «ДжеДАI. Воїни
дорiг»
22:00 Х/ф
«Самоволка» (2)
00:15 Х/ф «Спекотний
день» (2)

7

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
10:45 Х/ф «Синi, як
море, очi»
12:20 «КВК»
15:50 Х/ф «Зоряний
пил»
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 Х/ф
«Трансформери» (1)
00:40 Х/ф «Скарб» (1)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

І що це всі
так рвуться
вищу освіту
отримати? Ось
у нас в офісі з
25 осіб лише
у двох вища
освіта — у
прибиральниці
і кур’єра

08:15 «Правда життя.

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
08:45 «Агенти впливу» «Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
09:35 Х/ф «Чужий у
07:20 М/с
домi»
«Лалалупси» (1)
11:15 Т/с «Шериф 07:45 Мультик з
Лунтiком
2» (1)
08:25 М/с «Пiдлiтки
15:00 Т/с «Павутиння
мутанти черепашки
- 6»
нiндзя» (1)
19:00, 21:40 «Свiдок» 08:55 М/с «Каспер»
(1)
19:30 Т/с «Вулицi
10:55 Єралаш
розбитих лiхтарiв - 9» 12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянка22:00 Т/с
селянка
«Кримiналiсти:
14:50, 21:00 Країна У
мислити як злочинець 15:50 Вiталька
17:00 Т/с «Свiтлофор»
- 8» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
22:00 Розсмiши
комiка
(2)
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:40 Т/с «CSI: Нью(2)
Йорк - 5» (2)
00:00 6 кадрiв
Професiя дiджей»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Дiти
Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Дикий Таїланд
12:20, 22:50
Найнебезпечнiшi
тварини
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
16:40, 05:20 Сучаснi
дива
17:30 Технологiї їжi
19:20 Секретнi
територiї
20:20 Вiйна свiтiв
22:00 Сейшели
00:30 Покер

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Динамо.
Неймовiрний iлюзiонiст
07:50, 13:00 Як це
влаштовано?
08:15, 08:45 Наука магiї
09:10, 09:40 Акули
автоаукцiону з Далласа
10:05, 10:35 Королi
аукцiонiв
11:00 Як влаштований
Всесвiт
12:00, 00:00 Top Gear
13:30 Як це зроблено?
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00
Виживання без купюр
20:00 Вижити разом
22:00, 22:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
23:00, 23:30 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
01:00 Справжнi шахраї

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:20 «Паспортний
стiл»
08:30, 13:20, 15:10,
00:00 «Громадська
приймальня»
10:20, 17:40, 22:50
«Вiдкритий мiкрофон»
16:00 «Актуальна
тема»
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
17:10 «Зроблено у
Києвi»
18:50, 23:25 «Мiська
варта»
19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
22:00 «Столиця»
23:30 «Київськi iсторiї»

06:00, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:35, 15:55 «Все буде
добре!»
08:20, 00:10 Х/ф
«Тещинi млинцi» (1)
12:15 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:55 «Все буде
смачно!»
18:50 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
20:00, 22:50 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 3»

08.00, 13.00 «Невразливi
конструкцiї» 12+
09.00, 14.00 «Суперспоруди
Третього рейха:
Атлантичний вал»
10.00 «Мегазаводи: ХарлейДевiдсон» 6+
11.00 «Дике будiвництво:
Звийте менi гнiздечко»
12.00 «Iгри розуму: Фокуспокус» 6+
12.30 «Гра в числа: Як
досягти своєї мрiї?» 12+
15.00 «Як змiй морський»
16.00 «Дика природа Росiї:
Камчатка» 12+
17.00 «Наземна вiйна:
Бойовi машини» 12+
18.00 «Екстремальна
подорож: Аляска: Лютi
звiрi» 16+
19.00 «Зроби або помри:
Задуха» 18+
19.30, 22.00, 22.30 «Науковi
дуростi» 18+
20.00, 00.00 «Iгри розуму:
Iнтуїцiя» 12+
20.30 «Iгри розуму:
Iнформацiя для мiркувань»
12+
21.00 «Гра в числа: Ви
привабливi?» 12+
21.30 «Гра в числа: Вас
легко обдурити?» 12+
23.00 «Кордон: Рiчковий
патруль» 12+

05:00, 11:15, 16:05

2+2

07:00, 18:00 Репортер 06:30, 06:40, 06:50, 07:05, 06:40 Т/с «Ментовськi 06:30 «TOP SHOP»

07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
08:35, 08:45 Ранок на
«Татусевi дочки»
П’ятому
06:45, 10:20, 23:35 Огляд
08:00, 14:00
преси
ШОУМАНIЯ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
11:55, 14:55 Т/с
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
«Щасливi разом»
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
18:20, 02:00 Абзац!
07:10, 08:15, 22:45, 23:20
19:00 Хто Зверху?-3
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
№5
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
21:00 Т/с «Воронiни»
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
23:05 Х/ф «Парфумер: 22:30, 23:25, 00:30 Час.
Iсторiя одного вбивцi» Важливо
07:50 Автопiлот-новини
(2)
08:40 Трансмiсiя-новини
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
Я прокинувся в понеділок, щоб
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Не перший погляд
у вівторок піти на роботу, але
15:35 Кiно з Янiною
в середу дізнався, що в четвер
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
буде дощ, і тоді в п’ятницю
16:35 В кабiнетах
подумав: навіщо йти працювати 17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
в суботу, якщо в неділю
18:10 Мiсцевий час
вихідний?
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм

07:05, 09:00 Т/с

05:40 Х/ф «Блокада»
(1)
08:30 Ранковий
06:00 Saba erte ATRde
«Свiдок»
08:05 М/ф
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:15, 12:20, 12:55,
10:10 Т/с «Коломбо»
16:50 Т/с
(1)
11:00, 16:30, 18:30,
11:40, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
20:30 Випуск новин
12:10 «Кримiнальнi
ZAMAN
справи»
11:50 Sherfe fashion
13:05, 19:30 Т/с
13:40 Дастархан
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
21:00 Х/ф
15:15 Т/с «Кобра - 2»
— Хто
22:00 Т/с
зжер мою
«Кримiналiсти:
дружину??? — мислити як злочинець
кричав Іван- 8» (2)
Царевич на
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
французькому (2)
00:40 Т/с «CSI: Ньюкорпоративі
Йорк - 5» (2)
Д/ф

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 6 кадрiв

вiйни-5» 9-10 (1)

07:30

08:40 «ДжеДАI. Воїни

«Мультфiльми»(1)

дорiг»
09:00, 18:30, 21:00

08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)

Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»

09:50 Х/ф «Скарб» (1)
12:00 Т/с «Всi жiнки -

09:40 Т/с «Ментовськi вiдьми» (1)
13:45, 22:00 Т/с
вiйни-5» 11-15 (1)
16:30 Т/с «ППС» 9-10

«Доктор Хаус»

(1)

15:20, 20:00 «Орел i

18:50 Лiга Чемпiонiв.

Решка. На краю свiту»

ЦСКА (Москва) Манчестер Сiтi
21:25 Лiга Чемпiонiв.
Бате (Бiлорусiя) -

16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00

Шахтар

«Розсмiши комiка»

23:40 Про Лiгу

18:10 «Звана вечеря»

Чемпiонiв + огляд

01:20 Т/с «Комiсар

iгрового дня

Рекс» (1)

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Дiти
Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Дикий Таїланд
12:20, 22:50
Найнебезпечнiшi
тварини
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
16:40 Сучаснi дива
17:30, 00:30
Технологiї їжi
19:20 Вiйна свiтiв
22:00 Прихованi
королiвства

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Що було
далi?
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Вижити разом
09:10, 20:00 Швидкi
та гучнi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями - ломбард
11:00 Виживання без
купюр
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 У розрiзi
16:00 Автопiдпiлля
17:00, 21:00
Махiнатори
22:00 Вуличнi
перегони
23:00, 23:30 Склади:
битва в Канадi
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06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:40 Вiд першої особи
07:25, 07:50, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
07:45 Країна on-line
08:55 Паспортний
сервiс
09:30 Шустер Live.
Буднi
10:50 Перша шпальта
11:20, 17:25 До Ради
12:05 Т/с «П»ять хвилин
до метро»
13:25, 21:15
Нацiональнi дебати
15:20 Euronews
15:40 Як ваше
здоров’я?
16:40 Д/ф Данiель
Бюрен у Гран Палє
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
23:15, 00:00 Пiдсумки
23:35 Вертикаль влади

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30, 00:20 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1) (1)
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка
- 3»
13:25, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Iнспектор
Фреймут»

06:20, 08:00, 12:30,

06:35 Родом з України.
Пам’ятi Ганни Самохiної
07:05, 18:45, 23:20
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40, 17:45
«Сильнi свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30, 20:30
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi люди
11:30, 22:00 Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:40 «Безпека працi»
14:00, 22:30 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:30 Нашi
улюбленцi
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Юрiй Антонов
21:30 «Глобал - 3000»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Будинок з лiлiями»
13:35, 14:20 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
15:10 «Сiмейний суд»
16:15 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Пiлот
мiжнародних
авiалiнiй» (2)

06:00, 07:00, 08:00,

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
«Лiтєйний»
08:00, 15:00, 17:00,
07:45, 08:45 Факти.
23:00 «Столичнi
Ранок
телевiзiйнi новини»
09:15, 19:20
08:20 «Актуальна
Надзвичайнi новини
тема»
08:30, 13:20, 15:10,
09:55, 16:20 Т/с
00:00 «Громадська
«Вулицi розбитих
приймальня»
лiхтарiв. Менти-8»
10:20, 16:00, 17:40,
12:45, 15:45 Факти.
22:50 «Вiдкритий
День
мiкрофон»
18:45, 21:50 Факти.
16:20, 18:00 «У центрi
Вечiр
уваги»
17:10 «Київськi iсторiї»
20:40 Депутат пiд
18:50, 23:25 «Мiська
прикриттям
варта»
22:05 Т/с «Чужий
19:00 «Передвиборна
район»
агiтацiя»
00:15 Х/ф
22:00 «Столиця»
«Обговоренню не
23:30 «Прогулянки
пiдлягає-3. Викуп» (2) мiстом»
13:10, 16:10 Т/с

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:20, 15:25
Т/с «Слiд»
10:10, 21:00 Т/с
«Карпов 3»
12:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:20 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Розумник»
(2)

08.00, 13.00 «Iгри розуму:
Iнтуїцiя» 12+
08.30, 13.30 «Iгри розуму:
Інформацiя для мiркувань»
12+
09.30, 14.30 «Гра в числа:
Вас легко обдурити?» 12+
10.00 «Двобiй
непереможних: Екскаватор
проти сейфа»
11.00 «Дике будiвництво:
Хатина, що обертається»
12.00 «Iгри розуму: Iди за
лiдером» 12+
12.30 «Гра в числа: А ви
зможете пережити зомбiапокалiпсис?» 12+
15.00 «Крокодили Катуми»
16.00 «Дика природа Росiї:
Кавказькi гори» 12+
17.00 «Наземна вiйна:
Командування i контроль»
18.00 «Екстремальна
подорож: Аляска: Крiзь
водоспади» 16+
19.00 «Зроби або помри:
Атака акули» 18+
20.00, 00.00 «Золото Юкону:
Шаленi ставки»
21.00 «Дике будiвництво:
Мисливський будиночок
для 12 друзiв» 16+
22.00 «Зроби або помри:
Катастрофа на морi»
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Передплачуйте газету «Вишгород».

06:10, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:45, 15:55 «Все буде
добре!»
08:50 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:10 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:45 «Все буде
смачно!»
18:50 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
20:00, 22:50
«МастерШеф - 4»
00:40 Нiчний ефiр

У магазині:
— У вас фанера є?
— Вам для господарства?
— Ні... Над Парижем політати!..
***
Рахуй перед сном інтеграли —
вівці для слабаків!

06:00 Saba erte ATRde 08:30 Ранковий
«Свiдок»
08:05 М/ф
09:00 «Випадковий
10:15, 12:20, 12:55,
свiдок»
16:50 Т/с
10:10 Т/с «Коломбо»
11:00, 16:30, 18:30,
(1)
20:30 Випуск новин
11:40, 15:00, 19:00,
ZAMAN
21:40 «Свiдок»
11:15, 16:05 Д/ф
12:10 «Кримiнальнi
11:50 Gonul eseri
справи»
13:40 Тарих седаси
13:05, 19:30 Т/с
21:00 Х/ф
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
Вихована
15:15 Т/с «Кобра - 2»
людина
22:00 Т/с
ніколи не
«Кримiналiсти:
скаже «Пішов
мислити як злочинець
ти...», вона
- 8» (2)
скаже: «Я
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
бачу, ви
(2)
далеко
00:40 Т/с «CSI: Ньюпідете»
Йорк - 5» (2)

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка»
13:30, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Право на владу»
00:45 Х/ф «Обличчя в
натовпi»

06:20, 08:00, 13:25 Т/с 06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
«Лiтєйний»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45, 12:45
08:00, 15:00, 17:00,
Факти. Ранок
23:00 «Столичнi
09:15, 19:20
телевiзiйнi новини»
Надзвичайнi новини
08:20, 10:20,
09:55 Т/с «Вулицi
16:00, 17:40, 22:50
розбитих лiхтарiв.
«Вiдкритий мiкрофон»
Менти-8»
08:30, 13:20, 15:10,
12:00 Т/с
00:00 «Громадська
«Прокурорська
приймальня»
16:20, 18:00 «У центрi
перевiрка»
уваги»
15:45 Факти. День
17:10 «Служба
16:10 Т/с «Агент
порятунку»
нацiональної безпеки»
18:50, 23:25 «Мiська
18:45, 21:45 Факти.
варта»
Вечiр
19:00 «Передвиборна
20:40 Iнсайдер
агiтацiя»
22:00 Т/с «Чужий
22:00 «Столиця»
район»
23:30 «Прогулянки
00:10 Х/ф «Нiндзя» (2) мiстом»

09:05 «Зiркове життя.
Краса на кiнчику
скальпеля»
10:00 Х/ф «Знак долi»
12:15 «Битва
екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок»
14:50 «Все буде
смачно!»
18:50 Т/с «Коли ми
вдома» (2)
20:00, 22:50 «Зваженi
та щасливi - 4»
00:25 Нiчний ефiр

05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
20:30 «Соцiальний пульс»
06:05 Родом з України.
Володимир Наумов
06:35 Родом з України.
Пам’ятi Клари Лучко
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40, 17:45
«Сильнi свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi люди
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 «Цивiлiзацiя
Incognita. Трипiльська
цивiлiзацiя України»
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
18:00 «Агропульс»
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita. Богдан
Хмельницький»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Юрiй Антонов
23:35 «Свiтськi хронiки»

07:00, 07:30, 08:00,

06:00, 07:00, 08:00,

06.30 «Гра в числа: А ви
зможете пережити зомбiапокалiпсис?» 12+
07.00 «Двобiй
непереможних: Екскаватор
проти сейфа» 16+
08.00, 13.00 «Золото Юкону:
Шаленi ставки» 12+
09.00, 14.00 «Дике
будiвництво: Мисливський
будиночок для 12 друзiв»
11.00 «Дике будiвництво:
Хатина з контейнера» 16+
12.00 «Iгри розуму: Те, чого
ви не знаєте» 6+
12.30 «Гра в числа:
Чи полюбляєте ви
ризикувати?» 12+
17.00 «Наземна вiйна:
Вогнева мiць» 12+
18.00 «Екстремальна
подорож: Аляска:
Пекельний пiдйом» 16+
19.00 «Зроби або помри:
Падiння пiд лiд» 18+
19.30 «Науковi дуростi» 18+
20.00, 00.00 «Дикий тунець:
Пiвнiч проти Пiвдня: Тунець
або кiнець» 16+
21.00, 01.00 «Екстремальнi
дослiдники: Смертельний
пiдйом» 16+
22.00 «Двобiй
непереможних: Дриль
проти суперметалу» 16+
23.00 «Кордон: Облава»

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50 Т/с
11:00, 16:30, 18:30,
20:30 Випуск новин
ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Dizayn efendi
13:40 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
21:00 Х/ф

09:00, 15:00, 19:00

14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,

Подiї

08:35 «Ранок з

06:50, 07:10, 08:10

IНТЕРом»

Ранок з Україною

09:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Будинок з лiлiями»

09:15, 14:20, 15:25

13:35, 14:20 Д/с

Т/с «Слiд»

«Слiдство вели...

10:10, 21:00 Т/с

з Леонiдом
Каневським»
15:10 «Сiмейний суд»

«Карпов 3»
12:10, 19:45 Ток-шоу

16:15 «Судовi справи» «Говорить Україна»
18:00 Ток-шоу
13:20 Т/с «ОСА»
«Стосується кожного»
18:00 Т/с «Красуня
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Пiлот

Ляля»
23:00 Подiї дня

мiжнародних

23:30 Т/с «Розумник»

авiалiнiй» (2)

(2)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 23:50
Бiзнес-час
07:25, 08:25, 12:25
Погода в Українi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
09:25, 13:25, 15:25, 17:25
Погода на курортах
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35, 15:35, 17:35
Машина часу
16:35 Зооакадемiя
17:15 Мiграцiйний вектор
18:10 Мiсцевий час
18:35 Фактор безпеки
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ
00:32 Кримiнальнi новини

06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 6 кадрiв

06:30 Лiга Чемпiонiв
УЕФА. Рома (Iталiя) Баварiя (Нiмеччина)
08:40, 21:30 «ДжеДАI.
Воїни дорiг»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:25, 23:55
«Люстратор 7.62»
09:35 Х/ф «Фронт без
флангiв» (1)
13:20 Д/п «ВМФ
СРСР. Хронiка
Перемоги»
14:00 Д/п «Десятка
найкращих»
15:20 Д/п «Народженi
вбивати»
16:20 Х/ф «Азiат» (1)
19:00 Т/с «ППС» 1112 (1)
22:00 Х/ф «Тактична
сила» (2)
00:05 Х/ф «Змiї пiску»
(2)

06:00 «Люблю

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Дiти
Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Сейшели
12:20, 22:50
Найнебезпечнiшi
тварини
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
16:40 Сучаснi дива
17:30 Технологiї їжi
19:20 Вiйна свiтiв
20:20 Секретнi
територiї
22:00 Прихованi
королiвства
00:30 Покер

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 У розрiзi
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Автопiдпiлля
10:05, 10:35, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Склади: битва в
Канадi
11:00, 17:00
Махiнатори
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00, 15:30 Володарi
розуму
16:00, 16:30 Фабрика
унiкальних автiвок
21:00, 21:30 Пропажi
на продаж
22:00, 22:30 Вантажнi
вiйни
23:00, 23:30 Гаражне
золото

готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми»(1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:45, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:40 Вiд першої особи
07:30, 07:50, 08:25,
08:40 Гiсть студiї
07:45 Країна on line
08:55 Паспортний
сервiс
09:30 Шустер Live.
Буднi
10:35 Слiдство. Iнфо
11:20, 17:25 До Ради
12:05 Т/с «П»ять хвилин
до метро»
13:25, 21:15
Нацiональнi дебати
15:40 Надвечiр»я
16:40 Д/ф «Архiтектура.
Пiрамiда фараона
Джосера в Сакарi»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
23:15, 00:00 Пiдсумки
23:35, 00:15 Вертикаль
влади

08:30, 09:00, 12:00,

07:00, 18:00, 00:45
Репортер
07:05, 09:00 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 14:00
ШОУМАНIЯ
11:55, 14:50, 22:15 Т/с
«Воронiни»
18:20, 23:50 Абзац!
19:00 Герої та коханцi
№3
00:50 Служба розшуку
дiтей
00:55 Х/ф «Парфумер:
Iсторiя одного вбивцi»
(2)

Вишгород
2+2

07:00, 18:00, 00:55
Репортер
07:05, 09:00 Т/с
«Татусевi дочки»
08:00, 14:00
ШОУМАНIЯ
11:55, 14:55 Т/с
«Щасливi разом»
18:20, 00:00 Абзац!
19:00 Хто Зверху?-3
№6
21:05 Т/с «Воронiни»

На вулиці Шевченка зіткнулися
«КаМАЗ» із пивом і газель із
сушеною рибкою. На місці
зіткнення утворився банкет!
***
Дитина повинна бути гордістю!
Дружина — гідністю! Чоловік
—опорою! Друзі — вірними...
Гроші — зайвими... Здоров’я —
міцним... А життя — прекрасним

З твору
сина: «У нас
щаслива
сім’я. Тато
працює.
Мама —
красива.
А якщо
виспиться, то
ще… і добра»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:55 Т/с «Коломбо»
(1)
11:40, 15:00, 19:00,
21:40 «Свiдок»
12:10 «Кримiнальнi
справи»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:15 Т/с
«Спецiальний
переклад»
22:00 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8» (2)
23:45 Т/с «Гаваї 5.0»
(2)
00:40 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5» (2)

2+2

06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
08:35, 08:50 Ранок на
П’ятому
06:45, 10:20, 23:35 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 17:30, 18:25, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiя-новини
08:45 Драйв
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:105 Час. Пiдсумки дня
13:32 Майстри ремонту
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:35 Фактор безпеки
16:05, 17:10 Клуб реформ
17:35 Територiя закону
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:35 Лiсова варта
00:32 Кримiнальнi новини

06:30, 20:30 «Секретные
материалы - 2014»
06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35, 21:00
«Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55, 21:20 Т/с «Свати»
(1)
12:25 «Розсмiши комiка»
13:30, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
22:30 «Право на владу»
00:45 Х/ф «Обличчя в
натовпi»

06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць» (1)
07:20 М/с
«Лалалупси» (1)
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:25 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
08:55 М/с «Каспер»
(1)
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
13:50, 19:00 Панянкаселянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Вiталька
17:00 Дайош
молодьож!
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор» (2)
20:00 Т/с «Кухня» (1)
22:00 Розсмiши
комiка
00:00 6 кадрiв

06:00 Бандитський
Київ
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Воїни
Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30, 22:00
Прихованi
королiвства
12:20, 22:50
Найнебезпечнiшi
тварини
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
16:40 Сучаснi дива
17:30 Технологiї їжi
19:20 Вiйна свiтiв
00:30 Бандитська
Одеса

06:30 «TOP SHOP»
07:30, 09:50
«Мультфiльми»(1)
08:20 Т/с «Хто у домi
господар» (1)
10:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:45, 22:00 Т/с
«Доктор Хаус»
15:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:15, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
17:10, 21:00
«Розсмiши комiка»
18:10 «Звана вечеря»
01:20 Т/с «Комiсар
Рекс» (1)

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55, 07:20 Володарi
розуму
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Склади:
битва в Канадi
09:10, 09:40 Фабрика
унiкальних автiвок
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Гаражне золото
11:00, 11:30 Пропажi
на продаж
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Крiзь простiр
i час з Морганом
Фрiменом
16:00, 16:30 Автолiйцi
17:00 Махiнатори
20:00 Смертельний
улов
21:00 Сибiрська
рулетка
22:00 Герої серед нас
23:00, 23:30
Лiквiдатор

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

18 жовтня 2014 року

9

П’ЯТНИЦЯ 24 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

2+2
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 18:30,
21:00 Новини
06:40 Вiд першої особи
07:25, 08:25, 08:40 Гiсть
студiї
07:40 Країна on line
08:55 Паспортний
сервiс
09:30 Шустер Live. Буднi
10:50 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
11:20, 17:35 До Ради
12:10 Т/с «П»ять хвилин
до метро»
13:25 Нацiональнi
дебати
15:20 Euronews
15:30 Театральнi сезони
15:55 Свiтло
16:30 Вiра. Надiя.
Любов
18:15 Новини. Свiт
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
21:40 Шустер LIVE
00:00 Пiдсумки

06:45, 07:15, 07:45,
08:10, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
19:30 ТСН
07:10 «Особистий
рахунок»
07:35 «Маша i ведмiдь»
(1)
08:35 «Чистоnews»
09:35 «Чотири весiлля
- 2»
10:55 Т/с «Свати» (1)
12:25 «Розсмiши комiка»
13:30, 14:35 «Сiмейнi
мелодрами»
15:40 «Сiмейнi
мелодрами - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана 4» (1)
20:20 «Сказочная Русь»
21:10 «Мультибарбара»
21:35 «Вечiрнiй Київ «
23:00 «Свiтське життя»
00:05 Х/ф «Заповiт» (2)

06:10, 08:00 Т/с

06:35 Родом з України.
Рита i Людмила Гладунко
07:05, 18:45, 22:55
«Економiчний пульс»
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi люди
11:30, 21:30 Подiї, що
змiнили свiт
12:15, 21:00 XX столiття
вiйн
13:10 «Цивiлiзацiя
Incognita. Марко Поло»
13:50 «Мистецтво i час»
14:00, 22:00 Таємницi
сучасної кримiналiстики
16:00, 23:00 Нашi
улюбленцi
17:45 «Цивiлiзацiя
Incognita. Хрестовi
походи»
18:00 «Агропульс»
18:15 «зМIСТОвна
Україна»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Юрiй Антонов
23:35 «Свiтськi хронiки»
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi» (3)

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:45 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Будинок з лiлiями»
13:35 Т/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:20 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
15:10 «Сiмейний суд»
16:15 «Судовi справи»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки
станиця спить»
20:00 «Подробицi»
20:40 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:00 Т/с «У зонi
ризику» (2)

06:00, 07:00, 08:00,

06:00, 10:00, 11:15,
12:45 «Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
07:45, 08:45 Факти.
08:00, 15:00, 17:00,
Ранок
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
08:25, 09:15, 13:10,
08:20, 10:20,
16:10 Т/с «Доставити
16:00, 17:40, 22:50
за будь-яку цiну»
«Вiдкритий мiкрофон»
08:30, 13:20, 15:10,
12:45, 15:45 Факти.
00:00 «Громадська
День
приймальня»
18:45 Факти. Вечiр
16:20, 18:00 «У центрi
уваги»
19:35 Надзвичайнi
17:10 «Прогулянки
новини
мiстом»
20:30 Прем’єра шоу
18:50, 23:25 «Мiська
«Крiт»
варта»
21:55 Свобода слова 19:00 «Передвиборна
агiтацiя»
23:55 Голос Америки
22:00 «Столиця»
00:00 Х/ф «Вiдчим» (2) 23:30 «Київськi iсторiї»
«Лiтєйний»

09:00, 15:00, 19:00
Подiї
06:10 Таємницi зiрок
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
09:15, 14:20, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
10:10 Т/с «Карпов 3»
12:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:20 Т/с «ОСА»
18:00 Т/с «Красуня
Ляля»
23:00 Подiї дня
23:30 Хочу до
Меладзе
01:30 Х/ф «Смокiнг
по-рязанському»

07.00 «Двобiй
непереможних: Паяльна
лампа проти бензопили»
09.00, 14.00 «Екстремальнi
дослiдники: Смертельний
пiдйом» 16+
10.00 «Двобiй
непереможних: Гвинтiвка
проти дрона» 16+
11.00 «Дике будiвництво:
Мисливський будиночок
для 12 друзiв» 16+
12.00 «Iгри розуму:
Інформацiя для мiркувань»
12.30 «Гра в числа: Чи
вiрите ви в забобони?» 12+
15.00 «Королева тигрiв» 6+
16.00 «Дика природа Росiї:
Тайговий край» 12+
17.00 «Наземна вiйна:
Зброя воїнiв» 12+
18.00 «Екстремальна
подорож: Аляска: Рiка
лютi» 16+
19.00 «Зроби або помри:
З» 18+
19.30, 22.30 «Науковi
дуростi» 18+
20.00, 00.00 «Вторгнення на
Землю» 16+
21.00 «Евакуацiя Землi:
Смертоносний ураган» 18+
22.00 «Зроби або помри:
Чорний лiд» 18+
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Передплачуйте газету «Вишгород».
09:00 Х/ф «Схiдний вiтер
з дощем»
11:25 Подорожуй першим
12:05 Т/с «П»ять хвилин
до метро»
12:55 Свiтло
13:30 Хочу бути
13:50 Днi нiмецького
ТБ на Першому. Д/с
«Дорогами Саксонiї»
15:10 Нотатки на глобусi
15:30 Українського роду
15:45 Нацiональний вiдбiр
на Мiжнародний конкурс
сольних виконавцiв
«Sanremo Junior 2015»
(ч.4)
16:50 Д/ф «Фотографiя»
ф.1
17:30 Чоловiчий клуб.
Бокс. Бiй за звання
iнтернацiонального
чемпiона. Постол - Ландi
19:05 Х/ф Днi нiмецького
ТБ на Першому. «Мiсце
злочину: фотографiї
смертi»
21:00 Новини
21:40 Чоловiчий клуб
22:10 Утеодин з Майклом
Щуром
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

08:00, 08:35 М/с

06:10 Х/ф
«Неаполiтанський
детектив»
10:00 Великi люди
10:30 Подiї, що змiнили
свiт
11:15 Х/ф «Гульвiса»
14:00 За сiм морiв
14:50 Маленькi
улюбленцi
16:10 «Цивiлiзацiя
Incognita. Держава. UA»
16:20 «Мистецтво i час»
16:50 Вперед, на
Олiмп!
17:00 Вечiр пам’ятi
Михайла Воронiна
«Кутюр’є людських
душ»
18:30 «Глобал - 3000»
19:00 Таємницi древнiх
цивiлiзацiй
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 Президент
Мiттеран
22:00 Х/ф «Хронiки
ворона» (2)
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

07:15 «Школа доктора 07:00, 15:00, 19:00
Подiї
Комаровського.
07:15, 09:15 Т/с
Невiдкладна
«Iнтерни»
допомога»
09:50 Один за сто
08:00 «Школа доктора годин
11:00, 23:35 Х/ф
Комаровського»
«Дружина Штирлiца»
08:25 Програма
13:00, 15:20 Т/с
«Пам’ять серця»
«Чорно-бiле»
17:15, 19:40 Т/с
09:30 «Новини»
«Довгий шлях
10:00 Х/ф «Приходьте додому»
01:35 Т/с «Розумник»
завтра»

05:40 Х/ф «Грейсток.

05:35 Х/ф
07:00, 18:00 Репортер 06:30, 06:40, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10, 08:20,
«Американська дочка» 07:05, 09:00 Т/с
08:35, 08:50 Ранок на
(1)
«Татусевi дочки»
П’ятому
07:10 Х/ф «Знак долi» 08:00, 13:55
06:45, 10:20, 23:40 Огляд
(1)
ШОУМАНIЯ
преси
09:45 Х/ф «Пiзнє
11:55, 14:50 Т/с
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
каяття» (1)
«Воронiни»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
18:00, 22:00 «Вiкна18:20 Абзац!
19:00, 21:00, 22:00, 23:00,
Новини»
19:00 Супермодель
00:00 Час новин
18:50 Т/с «Коли ми
по-українськи №9
07:10, 08:15, 22:20, 23:25,
вдома» (2)
21:10 Проект Перфект 00:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
20:00, 22:55
№9
«Нацiональне талант- 22:25 Герої та коханцi 11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25, 17:30, 18:30,
шоу «Танцюють всi!-7» №3
22:30, 23:30 Час. Важливо
08:40 Трансмiсiя-новини
Перш, ніж вчити мене життю,
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
пред’явіть свій «Сертифікат
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя мандрiв
ідеальності»
15:35, 18:35 Машина часу
***
16:30 Вiкно в Європу
Мовчання — не знак
17:35 Лiсова варта
18:10 Мiсцевий час
замкнутості. Просто мені нема
21:40 Час-Тайм
про що з вами говорити
22:35 Особливий погляд

06:00 Saba erte ATRde
08:05 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50 Т/с
11:00, 16:30, 18:30,
20:30 Випуск новин
ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Будьте здоровi!
13:40 Тарих седаси
21:00 Х/ф

— Мамо, твоя
шуба — це
результат
страждання
безневинної
тварини.
— Синку, не
називай так
тата

06:20, 10:20 М/с «Маша i
Ведмiдь» (1)
06:50, 09:20 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
09:00 «Випадковий
(1)
свiдок»
07:20 М/с «Лалалупси»
(1)
09:35 Т/с «Двоє зi
07:45 Мультик з
Лунтiком
скриньки - 2»
08:25 М/с «Пiдлiтки
13:10 Т/с «Вулицi
мутанти черепашки
нiндзя» (1)
розбитих лiхтарiв - 9»
08:55 М/с «Каспер» (1)
15:00, 19:00 «Свiдок» 10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопiнгу
15:15 Т/с
13:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
«Спецiальний
тиждень
14:50 Країна У
переклад»
17:00 Дайош молодьож!
19:30 Х/ф «Кохання
18:00 Т/с «Свiтлофор»
19:00 Любов онлайн
пiд грифом «Цiлком
20:00 Х/ф «Фантастична
таємно - 3»
четвiрка» (2)
22:10 Х/ф «Не погрожуй
21:20 Х/ф «Мiцний
Пiвденному Центру,
попиваючи сiк у чорному
захист» (2)
кварталi» (2)
23:30 Х/ф «Замiна» (2) 23:55 6 кадрiв

08:30 Ранковий
«Свiдок»

«Телевiзiйна служба
новин»
20:15 «Українськi

06:00, 08:00, 16:55

22:15 Х/ф

19:00, 21:00, 23:00

«Вiдчайдушний» (2)

«Столичнi телевiзiйнi
новини»

00:15 Х/ф «Якось

19:20, 20:15, 21:20,

сенсацiї»

у Мексицi.

22:15 «Громадська

00:20 Х/ф «Хижак» (3)

Вiдчайдушний-2» (2)

приймальня»

12:00 Т/с «Тато для
Софiї»
16:00 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Мiсце
зустрiчi»
22:20 Т/с «Двадцять
рокiв без кохання» (2)

«Росія
заборонила
ввіз
української
горілки».
Коментар:
сама проти
себе санкції
ввела...

06:00 «Люблю

УЄФА. Iнтер (Iталiя) -

готувати»

Сент-Етьєн (Францiя)

06:30 «TOP SHOP»

08:25, 21:30 «ДжеДАI. 07:30, 09:50
Воїни дорiг»

«Мультфiльми»(1)

09:00, 18:30, 21:00

08:20 Т/с «Хто у домi

Новини «Спецкор»

господар» (1)

09:35 «Люстратор

10:15 Т/с «Всi жiнки -

7.62»

вiдьми» (1)

10:00 Х/ф «Фронт у

13:45 Т/с «Доктор

тилу ворога» (1)

Хаус»

13:25 «Нове Шалене

15:20 «Орел i Решка.

вiдео по-українськи»

На краю свiту»

16:00 «Облом UA.

16:15, 19:00 «Орел i

Новий сезон»

Решка. Шопiнг»

19:00 Х/ф

17:10, 22:20

«Антиснайпер» (2)

«Розсмiши комiка»

22:00 Х/ф «Посилка»

18:10 «Звана вечеря»

(2)

20:00 «КВК»

00:00 Х/ф «Море

23:15 «Велика

смертi» (2)

рiзниця»

06:00 Бандитська
Одеса
07:00, 15:00 У
пошуках iстини
07:50, 15:50 Воїни
Гiтлера
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 18:30 Далеко i
ще далi
11:30 Прихованi
королiвства
12:20, 22:50
Найнебезпечнiшi
тварини
13:10, 23:40 Анатомiя
злочину
14:10, 21:10 Правила
життя
16:40 Сучаснi дива
17:30 Технологiї їжi
19:20 Секретнi
територiї
22:00 Моря в пустелi
00:30 Покер

06:00, 14:00 Золота
лихоманка
06:55 Крiзь простiр i час
з Морганом Фрiменом
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Тiкл
09:10, 09:40 Автолiйцi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Лiквiдатор
11:00 Сибiрська
рулетка
12:00, 00:00 Top Gear
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
15:00 Динамо.
Неймовiрний iлюзiонiст
16:00, 16:30 Акули
автоаукцiону з Далласа
17:00 Махiнатори
20:00 Повстання машин
21:00 Як влаштований
Всесвiт
22:00, 22:30
Надлюдська наука
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:25 Х/ф «Альошчине 08:00 Ревiзор
кохання» (1)
10:00 Стажисти №1
«Пригоди ведмедикiв Легенда про Тарзана» «Мультляндiя»
08:00 «Караоке на
07:20 «Київ музика»
11:55 Уральськi
Гаммi» (1)
Майданi»
07:55 Дістало!
10:00 «Якiсне життя» 09:00 «Все буде
пельменi
09:00 «Свiтське життя»
08:55 Iнсайдер
10:30 «Зроблено у
14:45 Хто Зверху?-3
смачно!»
10:05 «Територiя
12:00 «Нацiональне
Києвi»
№5
10:55
Громадянська
обману»
талант-шоу
11:00
«Run.OK»
16:45 Т/с «Молодята»
оборона
11:10 Т/с «Секта»
«Танцюють всi!-7»
11:35, 20:05, 22:05,
18:50 М/ф «Елвiн i
15:35 «Зваженi та
15:30, 23:20 «Квартал i 11:55, 13:00, 20:10 Т/с
23:20 «Вiдкритий
бурундуки»
щасливi - 4»
його команда»
«Нюхач»
18:55 «Х-Фактор - 5» 20:40 Х/ф «Гiрко» (2)
мiкрофон»
16:30, 21:20 «Вечiрнiй
22:05 Т/с «Коли ми
13:30 «Київськi iсторiї»
22:50 Стенд Ап Шоу
12:45 Факти. День
вдома» (2)
квартал. Прем’єрний
15:30
«Служба
23:30 Х/ф «Вид зверху
18:45
Факти.
Вечiр
00:20
«Детектор
випуск»
порятунку»
краще»
брехнi - 6»
19:15 Надзвичайнi
18:30 «Розсмiши
17:15 «Українська
комiка - 5»
Щоб зберегти мир у сім’ї,
новини. Пiдсумки
пiсня року»
19:30 ТСН:

06:15 Лiга Європи

07.00 «Панорама 360-й
Об’єкт свiтової спадщини:
Венецiя» 6+
08.00 «Захоплююча наука:
Подолання гравiтацiї» 12+
08.30 «Захоплююча наука:
Вогняний дощ» 12+
09.00 «Космос: Простiр i
час: Iсе глибше i глибше»
10.00 «Гра в числа: Ви
брехун?» 12+
10.30 «Гра в числа: Чи
вiрите Ви в забобони?» 12+
12.00 «Захисники
культурної спадщини» 12+
13.00 «Зiзнання нацистiв»
15.00 «Дикi тварини Пiвночi:
Вiдродження» 12+
16.30 «Iгри розуму:
Iнформацiя для мiркувань»
17.00 «Iгри розуму: Гнiв»
17.30 «Iгри розуму: Статева
битва 2» 12+
18.00 «Iгри розуму: Мова»
18.30 «Iгри розуму:
Марновiрства» 12+
19.00 «Небесна Брама: Мрiя
про полiт» 12+
20.00, 00.00 «80-i:
Найприголомшливiшi
трагедiї» 12+
21.00 «Цунамi: день, коли
вдарила хвиля» 18+
22.00 «Реальне
паранормальне: Прокляття
вампiра» 16+

необхідні: терпіння, любов,
взаєморозуміння і найголовніше
— мінімум два комп’ютери!
***
Буває куриш, тому що нервуєш.
Нічого, рак тебе заспокоїть...

06:35 Ezan sedasi

08:00 Т/с «Двоє зi
скриньки - 2»
11:30 «Речовий
08:15 Прогулянки
доказ». Смертельний
по Криму з О.
делiкатес
Гайворонським
12:00 «Головний
08:30 Будьте здоровi! свiдок»
12:55 «Випадковий
10:05 Gonul eseri
свiдок»
10:30 Дастархан
13:50 «Правда
10:50 Татли сес
життя. Професiя
11:40 Mizmizlar
мотогонщик»
14:30 «Поїхали!»
12:20 Т/с
15:00 Т/с «Вулицi
16:00 Yirla, sazim
розбитих лiхтарiв 16:45 Tarih sedasi
3» (1)
17:05 Золоте столiття 19:00 «Спецiальний
«Свiдок»
кiно на ATR
19:30 Т/с «Копи18:50 Х/ф
новобранцi»
20:30 Bu afta
23:00 «Голi та смiшнi»
21:10 Велике кiно на 00:00 Х/ф «Мiцний
ATR
захист» (2)
07:05 Balcoqraq

2+2

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 22:20, 23:20, 00:15
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
08:35 Не перший погляд
09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
10:15 Снiданок з Iскрою
11:10 Трансмiсiя
11:35 Майстри Ремонту
14:10, 23:35 Iсторiя успiху
14:35 Iнтелект.ua
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
18:10 Мiсцевий час
18:35, 22:35 Тема/Хронiка
тижня
20:35 В кабiнетах
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку

07:15 «Нове Шалене

06:00, 12:10 М/ф
«Врятувати Землю» (1)
07:20 М/с «Ескiмоска»
(1)
07:30 Байдикiвка
07:55 М/с «Лалалупси»
(1)
08:30 М/с «Смiшарики»
(1)
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики» (1)
10:45 М/ф «Покемон
назавжди» (1)
13:45 М/ф «Пiтер
Пен: Повернення в
Нетландiю» (1)
15:00 Країна У
15:55 Х/ф «Селюки з
Беверлi-Хiллз» (1)
17:50 Х/ф «Фантастична
четвiрка» (2)
20:00 Розсмiши комiка
22:00 Вiталька
00:00 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному Центру,
попиваючи сiк у чорному
кварталi» (2)

06:00 Бандитський

06:30 «TOP SHOP»
07:30
«Мультфiльми»(1)
08:40 «ДжеДАI. Воїни 08:50 М/с «Сейлор
Мун» (1)
дорiг»
09:45 М/ф «Великий
09:00 Новини
фiльм про П’ятачка»
«Спецкор»
(1)
11:00 «Рецепти
09:30, 21:30
щастя»
«Люстратор 7.62»
12:00 Х/ф
10:00 «Облом UA.
«Пiдкорювачi часу» (1)
13:50
Новий сезон»
«ВусоЛапоХвiст»
11:00 Т/с «Ментовськi
15:10 «Орел i Решка»
вiйни-6» 1-8 (1)
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
19:20 ЧУ 10 Тур.
18:00 Х/ф «Бруднi
Чорноморець танцi» (2)
Карпати
20:00 «КВК-2014»
22:30 Х/ф «РЕД-2» (2) 22:15 Х/ф «Милi костi»
(2)
00:45 Х/ф «Павучий
00:50 Т/с
удар» (2)
«Надприродне» (2)
вiдео по-українськи»

Київ
07:00 У пошуках
iстини
08:40 Вражаючi кадри
10:30, 21:00 Людство:
забута iсторiя
13:30 Прихованi
королiвства
14:30 Моря в пустелi
15:30 Дикi острови
16:30 Далеко i ще далi
19:20 Секрети
звичайних речей
00:00 Що? Де? Коли?

06:25 Вижити разом
07:20, 07:50 Бер
Грiллз: кадри
порятунку
08:15 Смертельний
улов
09:10, 09:40 Вантажнi
вiйни
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Склади: битва
в Канадi
11:00, 11:30 Пропажi
на продаж
12:00 Махiнатори
13:00 Швидкi та гучнi
14:00 Вуличнi
перегони
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Шалена
риболовля
21:00, 21:30 Тiкл
22:00 Пильнуй
23:00 Як влаштований
Всесвiт
00:00 Повстання
машин
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2+2
07:30 «Золотий гусак»
08:10 Шеф-кухар країни
09:10 Як це?
09:30 Хто в домi хазяїн?
11:00, 13:00, 15:00,
18:00, 20:00, 21:000
Новини
12:05 Т/с «П»ять хвилин
до метро»
13:15 Православний
вiсник
13:35 Школа Мерi
Поппiнс
13:50 Днi нiмецького
ТБ на Першому. Д/с
«Дорогами Саксонiї»
15:35 Фольк-music
16:50 Д/ф «Фотографiя»
ф.2
17:25 Театральнi сезони
18:30 Подорожуй
першим
19:05, 20:15, 22:15 День
виборiв. Телемарафон
21:40 Перша шпальта
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 Спецпроект
«Вибори до Ради»

06:20 М/ф «Ведмежа
Вiннi i його друзi» (1)
07:35 Мультфiльм (1)
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi» (1)
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:15, 14:30, 19:30
«ТСН. Вибори 2014»
10:20 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя»
11:35 «Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi» (1)
11:45 «Машинi казки.
Маша i ведмiдь» (1)
12:45 «Iнспектор
Фреймут»
14:55 Х/ф «Службовий
роман» (1)
18:25 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Право на
владу»

06:40 М/ф «Лiга

06:10 Х/ф «Гульвiса»
10:00 Вся розкiш
азiйських країн
11:00 Армiя
11:15 Х/ф
«Неаполiтанський
детектив»
14:00 За сiм морiв
15:00 Маленькi
улюбленцi
16:00 Дика Африка
17:00 Вечiр пам’ятi
Михайла Воронiна
«Кутюр’є людських
душ»
18:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
19:00 Таємницi древнiх
цивiлiзацiй
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita. Богдан
Хмельницький»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Таке спортивне
життя»
21:40 «Сильнi свiту
цього»
22:00 Х/ф «Поглянь на
мене» (2)

07:20 «Подробицi»
08:00 «уДачний
проект»
08:35 «Готуємо
разом»
09:30 «Недiльнi
новини»
09:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
11:00 Д/ф
«Визволення»
12:00, 14:00, 16:00,
18:00 «Новини»
12:20, 14:20, 16:20
Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
17:25, 18:20 Х/ф
«Прикмета на щастя»
20:00 «Подробицi
тижня»
02:00 Х/ф
«Американська
донька»

07:00, 08:00, 09:00,

06:00 «Мультляндiя»
справедливостi. Криза 06:50 «Повнота
радостi життя»
двох свiтiв»
07:20 «Київ музика»
08:00 «Телевiзiйний
07:55 Анекдоти помарафон
українськи
«Вибори-2014»
08:45, 10:45, 12:45,
00:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
14:45, 16:45, 19:55
00:20 «Прогулянки
Факти. Вибори-2014
мiстом»
09:30 Зiрка YouTube
00:50 «Служба
10:05 Козирне життя порятунку»
на дачi
11:00 Крiт.
Розважальне шоу
13:00, 15:00, 17:25 Т/с
«Чужий район»
18:45 Факти тижня
21:30 Х/ф
«Тринадцятий воїн»
23:30 Х/ф «Найманi

11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 23:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 11:10, 13:10,
15:20, 17:10 Т/с
«Довгий шлях
додому»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:45 Хочу до
Меладзе
23:30 Великий футбол
01:30 Т/с «Розумник»

Я ненавиджу,
коли мені
говорять, що
в моїй кімнаті
бардак. Це
феншуй...

Пенсія + зарплата
= податкова пільга
Інформаційно-комунікаційний сектор Вишгородської ОДПІ
Громадянин, який одночасно з пенсією отримує заробітну
плату, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу (отримуваного від одного роботодавця у
вигляді заробітної плати) на суму податкової соціальної пільги
(ПСП). При цьому заробітна плата платника податку, нарахована протягом звітного податкового місяця, не має перевищувати
граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП. У
2014 році розмір заробітної плати, що дає право на ПСП, становить 1 710 грн.
Пільга застосовується до заробітної плати платника податку лише за одним місцем роботи — з дня (місяця) отримання
роботодавцем заяви (у довільній формі) про її застосування.

Податковий
«ПУЛЬС» району
Інформаційно-комунікаційний
сектор Вишгородської ОДПІ
Інтерактивний сервіс «Пульс»
запроваджено для того, щоб дати
змогу платнику інформувати керівництво Державної фіскальної служби України про неправомірні вчинки
або бездіяльність податківців.
З початку року 50 % звернень —
щодо подання звітності в електронному вигляді, решта — стосовно перевірок, роботи ЦОП, адміністрування
податків тощо.
Кожний запитувач отримав вчасно,
без порушень контрольних термінів,
зворотний дзвінок з інформацією про
вжиті заходи.
Поменшало звернень щодо роботи
органів фіскальної служби, реєстрації
платником ПДВ і реєстрації платником
єдиного податку.
Нагадуємо, інтерактивний сервіс
фіскальної служби України «Пульс»
працює за телефоном: (044) 284-00-07.

08.00 «Захоплююча наука:
Екстремальна температура»
08.30 «Захоплююча наука:
Глибоке тепло» 12+
09.00 «Космос: Простiр i час:
Вiк Землi» 12+
10.00 «Гра в числа: А ви
зможете пережити зомбiапокалiпсис?» 12+
10.30 «Гра в числа: Чи
полюбляєте ви ризикувати?»
11.00 «Iгри розуму: Шаблони»
11.30 «Iгри розуму: Жалi»
12.00 «Повiтрянi аси вiйни:
Мисливцi за нацистами»
13.00 «День «Д»: Жертва:
Битва за Нормандiю» 18+
14.00 «Загадки королiвської
кобри» 6+
15.00 «Дикi тварини Пiвночi:
Поклик природи» 12+
16.00 «Зроби або помри:
Катастрофа на морi» 18+
16.30 «Зроби або помри:
Вогонь у небi» 18+
17.00 «Зроби або помри:
Задуха» 18+
19.30 «Зроби або помри: НС
у небi» 18+
20.00, 00.00 «90-тi:
десятилiття, що нас об’єднало:
Жорстока реальнiсть» 18+
21.00 «90-тi:
Найприголомшливiшi трагедiї»
22.00 «80-тi:
Найприголомшливiшi трагедiї»
23.00 «80-тi: десятилiття,
що створило нас: Шопiнг до
знемоги»

06:35 Ezan sedasi
07:05 Balcoqraq
08:15 Прогулянки
по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Дизайн-efendi
10:05 Gonul eseri
10:30 Дастархан
10:50 Татли сес
11:40 Bu afta
12:20 Т/с
16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно
на ATR
18:50 Х/ф
20:30 Велике кiно на
ATR

07:40 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 3»
(1)
11:30 «Легенди карного
розшуку». Мисливцi за
черепами
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Спецiальний
«Свiдок»
13:25 Х/ф «Кохання
пiд грифом «Цiлком
таємно - 3»
15:10 Т/с «Шериф - 2»
(1)
19:00 Т/с «Павутиння
- 6»
22:45 «Випадковий
свiдок»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «Беовульф»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

Вишгородський районний суд Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади секретаря судових засідань. Вимоги до кандидата:
вища освіта (спеціаліст) за спеціальністю «Правознавство». Додаткова інформація за телефоном: 04596-22-710
Кругла печатка з текстом «Україна. м. Вишгород. Київська область. Вишгородський район.
Громадська організація «Товари-

06:00 М/ф «Покемон
назавжди» (1)
07:20 М/с «Ескiмоска»
(1)
07:30 Байдикiвка
07:55 М/с «Лалалупси»
(1)
08:30 М/с «Смiшарики»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:35 М/с «Фiксики» (1)
11:20 М/с «Кумi-кумi»
(1)
11:40 М/ф «Пiтер
Пен: Повернення в
Нетландiю» (1)
12:55 Х/ф «Панi
Метелиця» (1)
14:05 Х/ф «Селюки з
Беверлi-Хiллз» (1)
16:00 Панянка-селянка
19:00 Любов онлайн
20:00 Розсмiши комiка
22:00 Вiталька

Продам погріб у кооперативі
«Весна» (район ринку).
Тел: (067) 245-68-98

06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор
Мун» (1)
08:20 «Рецепти щастя»
09:20 Х/ф «Пiдкорювачi
часу» (1)
11:00 М/ф «Великий
фiльм про П’ятачка» (1)
12:20 «Розсмiши
комiка»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:15 «Орел i Решка»
16:10 Х/ф «Бруднi
танцi»
18:10 «Вечiрнiй
квартал»
20:00 Х/ф
«Трансформери 3:
Темний бiк Мiсяця» (2)
22:50 «КВК-2014»
00:50 Т/с
«Надприродне» (2)

Щиро вдячний ветеранській
організації міста та друзям, які

Продам авто Geely 1,3 HS
2005 р. в., пробіг 23 300
км, ціна договірна.
Тел: (067) 245-68-98

ство сприяння розвитку інженерних мереж». Ідентифікаційний
код 36076100» є недійсною з 30
вересня 2014 р.

Щоб не трапилося пожежі на виборчих дільницях, необхідно суворо дотримуватися встановлених правил пожежної безпеки.
На шляхах евакуації ні в якому разі не має
бути ніяких предметів, а килимові доріжки необхідно надійно зафіксувати.
Уваги потребує освітлення приміщень. На більшості дільниць кабіни для голосування не освітлюватимуться. А там, де таке освітлення буде, слід
правильно облаштувати електрообладнання. Не
можна підвішувати світильники на струмоведучі
проводи та експлуатувати їх зі знятими ковпаками

привітали мене з нагоди 90-річного ювілею.
Василь ДЕМЧУК

Увага!

(розсіювачами). Опалювальні системи, прилади
мають бути у справному стані і відповідати вимогам правил пожежної безпеки.
Велике значення для протипожежного захисту
виборчих дільниць має їх забезпечення первинними засобами пожежогасіння, наявність і справність
джерел зовнішнього водопостачання. До речі, первинні засоби пожежогасіння в жодному разі не
можна використовувати не за призначенням.
Усі, хто беруть участь у проведенні виборів,
члени виборчих комісій мають знати вимоги пожежної безпеки і вміти користуватися первинними
засобами пожежогасіння.
У разі пожежі телефонуйте за номером 101 та якнайшвидше залиште палаюче приміщення. Не втрачайте часу на порятунок майна, рятуйте себе та інших.

З відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності для передачі їх в оренду

Нежитлові приміщення площею 29 кв. м (вул.
Шкільна, 7/1) та 50,00 кв. м (вул. Б. Хмельницького, 7). Балансоутримувич — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
Конкурс відбудеться об 11.00 03 листопада
2014 р., за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка,
1, к. 67. Тел. для довідок: 26-589.

ТРК
«Више Град»
на постійну
роботу потрібні:
оператор;
відеоінженер;
ведучий
програм
Тел:
(04596) 25-489

06:00 Як це
влаштовано?
06:25, 19:00
Сибiрська рулетка
07:20 Виживання без
купюр
08:15, 23:00 Герої
серед нас
09:10, 09:40, 14:00,
14:30, 22:00, 22:30
Надлюдська наука
10:05 Як влаштований
Всесвiт
11:00 Повстання
машин
12:00, 12:30, 20:00,
20:30 Наука магiї
13:00, 21:00 Пильнуй
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30
Вантажнi вiйни
18:00 Смертельний
улов
00:00 Вуличнi
перегони

Безкоштовні оголошення

ІНШЕ
Штукатурка, безпіщанка.
Тел: (099) 960-84-55, (096) 195-06-99
Гараж у кооперативі «Гідромеханізатор»,
погріб, яма. Тел: (050) 415-53-31

ПРОДАМ
Смартфон, HTC-200, Білий, б/в. + бонус.
Тел. (066) 335-53-30

Вітання

Служба 101 – за безпечні вибори
Ігор РИБЕЦЬ,
інспектор Вишгородського районного відділу
ГУ ДСНС України у Київській області

06:00 Бандитська
Одеса
06:30 У пошуках
iстини
08:10 Вражаючi кадри
10:00, 21:30 Людство:
забута iсторiя
13:00 Дикi острови
16:00 Далеко i ще далi
18:50 Вiйна свiтiв
19:40 Секретнi
територiї
00:30 Секрети
звичайних речей

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

Дякую за привітання

Оголошується конкурс

06:30 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
07:00 «Маски-шоу»
09:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:00 «Облом UA.
Новий сезон»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «Бушидо»
14:00, 23:15
«Богатирi»
15:00 Х/ф «Останнi
години Землi» (1)
17:00 Х/ф «В iм’я
короля-3» (1)
19:00 Х/ф «РЕД-2» (2)
21:30 «Профутбол»
00:15 Х/ф «Посилка»
(2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

убивцi» (2)

За місцем роботи

ДПІ інформує

Дружба
різна буває...
Для мене
собака —
чотириногий
друг, а для
дерева —
триногий
ворог

06:10 Х/ф «Чародiї» (1) 07:00 М/ф «Астерикс i
вiкiнги»
09:00 «Все буде
08:25 М/с «Дракони:
смачно!»
Вершники Дурня»
10:55 «Караоке на
10:20 М/ф «Елвiн i
бурундуки»
Майданi»
12:10 1000 жiночих
12:00 «МастерШеф
бажань
- 4»
13:10 Хто Зверху?-3
15:40 «Х-Фактор - 5» № 6
15:15 Проект Перфект
19:00 «Битва
№9
екстрасенсiв 14»
16:30 Т/с «Молодята»
21:05 «Один за всiх»
18:35 Х/ф «Гiрко» (2)
22:20 Х/ф
20:40 М/ф «З восьмим
березня, чоловiки» (2)
«Домробiтниця» (1)
22:45 Х/ф «Наречена
00:10 Х/ф «Пригоди
за будь-яку цiну»
Шерлока Холмса i
00:45 М/ф «Весiльнi
доктора Ватсона» (1) вiйни»

07:20, 08:15, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
23:30 Час. Важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35 Велика
полiтика
09:35, 15:35 Вiкно в
Америку
10:15 Снiданок з Iскрою
11:35 В кабiнетах
13:35 Тема/Хронiка тижня
16:35 Фактор безпеки
18:30 Вiкно в Європу
19:15 Єдина родина
21:00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою
23:45 Огляд преси

Конкурсна пропозиція претендента у запечатаному конверті має містити: вартість виконання
робіт, калькуляцію витрат, термін виконання робіт
(не більше 15 календарних днів), копію статуту та
документів, що підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація подається до 28 жовтня 2014
р. (включно).

Щиро вітаємо
з днем народження
Олександра
Івановича
БАЛУЄВА
Бажаємо міцного здоров’я, оптимістичного настрою. Нехай кожен
день Вашого життя буде світлим і
сонячним, дарує лише приємні події,
успіхи у праці, душевний комфорт і
родинний затишок.
Асоціація
роботодавців Вишгородщини

Утилізація
небезпечних відходів
Еколого-юридична компанія надає
послуги з утилізації небезпечних
відходів для підприємств, установ
та організацій м. Вишгорода.
Ми утилізуємо:
люмінесцентні лампи; стару оргтехніку та електроніку; масла,
хімію, фарби, клеї; будь-яку забруднену тару; АКБ, шини, скло,
пластмасу.
Ліцензія Мінприроди України
АЕ 287033, АЕ 287049
eco-util.com
Тел.: (044) 383-62-90,
(050) 450-03-79

КОЛО жінки

Вишгород

Олена ІГОНІНА
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Надворі осінь. Пора різноманітності,
пора яскравих фарб. Милують око осінні барви. Дітвора бігає по вулиці, збираючи каштани і жолуді, створює букети
з листя. У садочку «Сонечко» свято – 2
жовтня відкрилася виставка дитячих
робіт із природного матеріалу.
Але події, що відбуваються в країні, затьмарюють радість від теплих осінніх днів.
У наших душах і серцях — біль, страх,
жаль, та разом із тим – величезна віра і
надія на мир. Ми запитуємо себе: що ро-

Ніна МАКАРЧУК, с. Пірново
***
Мир — таке коротке слово,
І ми про нього звикли говорити —
І лиш тепер дізнались знову:
без миру неможливо жити!
А ви прийшли,
щоб щось там «захистити»?!
Ви рахували тих,
кого вже встигли вбити?
Жінок, старих, малих, дітей —
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СОНЯЧНІ голуби миру

Допоможи солдату

Звитяжна ліра

18 жовтня 2014 року

бити? як жити? Не знаємо, як відповісти
дітям на їхні запитання: де тато? коли він
повернеться? Але ми впевнені, що солдатам-чоловікам, братам, синам потрібна
наша допомога і підтримка.
Тому в садочку «Сонечко» вирішили
провести акцію «Допоможи солдату». В її
організації взяли участь усі працівники закладу. Кілька тижнів вихователі виготовляли символ миру і чистого неба – голубів (з
білого фетру). У день виставки 150 таких
пташок «розлетілися» у сім’ї наших вихованців.
День добігає кінця. Всі стомлені, але
сповнені радості. Усе вдалось. Збирається

Чи варто ваших це ідей?!
Ви хворі, тяжко хворі…
Не допоможе й Чорне море,
Не допоможе
український Крим —
Бо хворі голови,
і що робити з цим?
Сплюндрували Надію,
Віру і Любов —
і брату ніж засунули у груди…
І ще на світ весь кричите:
«Ми ні до чого —
мирні росіяни, люди».

Небесна сотня
Молодому козакові
Китайкою — очі закривають,
А він наче і не хоче —
Наче відкидає:
«Нащо мене червоною китайкою
Люди накривають —

Подорожуймо Україною
Фаїна ЯСИНСЬКА,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У нас є гарна традиція — на День працівників освіти вчителі Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» здійснюють
чудові подорожі. Цього року ми побували
у Батурині, який упродовж 50 років був резиденцією чотирьох українських гетьманів.
«Україна обох сторін Дніпра з військом За-

комісія для підрахунку грошей. За кілька
хвилин сума стане відома, але кожен висловлює свої припущення – скільки ж. І ось
– 3 082 грн. Знову радість – сума перевищує очікування.
Наступного дня – нові турботи. Закуповуємо шапки, шкарпетки, рукавиці, каву.
Церква св. Володимира передає солдатам
іконки та обереги. Дітвора готує малюнки
з побажаннями повернутися живими. Телефонуємо сержанту 95-ї високомобільної
десантної бригади Олександру Стеценку
та домовляємося про зустріч, щоб передати 25 пакунків у зону АТО.
І ось 15 жовтня — очікувана мить зу-

Не треба вам фашистів
серед нас шукати —
Візьміть люстерко,
подивіться,
кого боятись,
Кого вам треба повбивати…
Ми не до вас прийшли,
Це ви, як злодії,
забралися до хати:
Густі ліси на Україні,
Окопи там — з часів війни,
Як хочете дістати смерті —
Безславно згинете в борні!

Нащо мати гірко плаче,
Рученьки ламає?
Я ще зовсім молодий,
Я ще жити хочу.
Бо любити — не відлюбив,
А ночі ж мої — ночі…
Я ще діток не колисав —
Та бач, і не буду!
Бо та куля снайперова

стрічі. До нашого садочка завітав сержант
Костянтин Непоп із цієї бригади. Малюки
захоплено зустрічали гостя, один поперед
одного розповідали, як готували акцію,
показували теплі речі, малюнки, співали
пісень та дякували всім солдатам.
Мужній кремезний воїн був розчулений
безпосередністю та щирістю дітвори.
Завдяки таким заходам ми не тільки
допомагаємо захисникам Вітчизни, а й
виховуємо у дітей почуття патріотизму та
любов до рідної землі.
Спасибі працівникам закладу, батькам
за допомогу та участь. Миру всім і чистого
неба!

Солдат России

Но нас затолкали в окопы насильно:
Мол, так приказала страна!
И снова: нас тысячи не вернутся —
И матери будут рыдать.
Груз 200 — поверь мне, Россия
Будет очень долго принимать!
Мамы, родные, нам страшно, спасите,
Не молчите, я молю вас, не молчите,
Безумную войну остановите!
Пусть все сыновья возвратятся домой.
Не нужно нам земли чужой.

Мама! Мне страшно!
Спаси меня, мама!
Здесь «Грады» стреляют.
Здесь мины взрывают.
Вот чья-то рука из окопа торчит,
А там на полях — собачья стая,
Пол-тела глотает и волочит.
Мама, мне страшно!
Спаси меня, мама!
Мне не нужна чужая война!

Геть пробила груди.
Тяжко-важко помирати
Мені молодому,
Піднімайте, добрі люди,
Відведіть додому!
Та чогось ніхто не хоче,
Всі ся відвертають —
На Майдані у Києві
Тисячі ридають!!!

Сотня нас Небесна стала
В вічну охорону.
Пам’ятайте ж, добрі люди,
Оту оборону!
Душу й тіло ми поклали
За вашу свободу.
Бо ми будем, бо ми є
Козацького роду!

Амінь!

«Сузір’я» у гетьманській столиці
порізьким і народом мають бути вільними від
усякого чужого володіння і, зібравшись з військовими силами нашими, стояти в належних
місцях і боронити власну отчизну свою, відбивати того, хто нападе на неї війною», — так
писав один із гетьманів України І. Мазепа.
Відродження Батурина як національної
пам’ятки Гетьманщини розпочалося 2002 року
з ініціативи Віктора Ющенка. Тоді ж була розроблена Комплексна програма збереження
пам’яток заповідника «Гетьманська столиця».
Сьогодні у місті варто відвідати палац геть-

мана Кирила Розумовського, побудований за
проектом архітектора Чарльза Камерона (до
речі, палаців подібної мистецької вартості в
Україні одиниці), цитадель Батуринської фортеці, відтвореної 2008 року, як узагальнений
архітектурно-художній образ фортеці початку
XVIII ст. А також — вклонитися величезному
кам’яному Хресту, поставленому в пам’ять
про 14 тис. мужніх батуринців, усіх без винятку віку та статі, що прийняли у 1708 році
мученицьку смерть від військ Петра І, які захопили й сплюндрували мазепинську столицю та

вирізали все населення славного козацького
міста.
Цей Хрест сприймається зараз, як символ
не тільки розіп’ятого та воскреслого Батурина,
а й розіп’ятої та воскреслої України. Це справді вражає, і це місце дійсно треба відвідати
усім.
Прекрасна осіння погода, нові місця, відчуття подиху історії, придбання сувенірів на
пам’ять, задушевні хорові співи та загальні
фото — все це ще не раз згадається в очікуванні наступної поїздки колективу школи.
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Вишгород

20-ліття «Коралів» відзначали на Козацьку Покрову
та у День захисника України

Вишгородська Покрова

3
Не забула і про авторку п’яти (!!!) серій
автентичних костюмів і організаторку поїздок
та виступів — п. Мирославу Дудку, дві дочки
якої — творчі намистинки «Коралів». А також
про меценатів Ірину Верещинську та Григорія
Садового.
Після перерви на юшку та благодійний
продаж солодощів (кошти збирали на потреби поранених бійців АТО) духопідйомне дійство продовжилося. Вітали виконанням своїх
пісень і творів із репертуару «Коралів» давні
друзі вишгородського співочого колективу.
(Докладніше про них чит. на сайті газети «Вишгород» www.vyshgorod.in.ua)

Межигірська Покрова
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

П’ятий Всеукраїнський Межигірський
фестиваль народної пісні та ручних ремесел відбувся минулої неділі (12 жовтня) у
резиденції Межигір’я.
Розпочався фестиваль молебнем за Україну, за український народ, за мир і злагоду у
нашій державі і перемогу над підступними
ворогами. І це закономірно, адже ідея цього
фестивалю — саме в утвердженні української
державності і української незалежності, єднанні народу заради миру і добра. Молебень
відслужили священики Української православної церкви Київського патріархату отець
Олег та отець Богдан.
Цей фестиваль, що проводиться з ініціативи мецената Геннадія Ніколаєнка уже вп’яте,
і справді все більше розширює свої межі, бо
збирає аматорські і професійні колективи не
тільки з Вишгородського району. Цьогоріч до
свята долучились колективи з Київської пра-

Дитячо-юнацький хор «Радуниця» (Львів)
та народний хор «Чумаки» («Гайдамаки»)
(Полтавщина передала привіт від керівника
Василя Триліса) влаштували майстер-класи
з оплесків.
Хори «Аскольд» і Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ, академічний ансамбль народного співу «Сузір’я» (м.
Боярка), вокально-хоровий ансамбль «СвятКоло» (м. Макарів), хор «Гаудеамус» Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка вразили високопрофесійним
виконанням. Голова журі Софі Майданська
так і сказала: «У нас немає аматорського спі-

ву — бо у генах українців закладено духовний
спів, ще з барокової-Козацької, Мазепинської
доби».
У виступах народних хорів «Любисток»
і «Джерело» (с. Демидів), «Барви Полісся»
(с. Луб’янка Бородянського району) піснею
дихала земля, розлогий степ, синій Дніпро і
темний гай: «Вставайте, братове, за руки беріться! За рідну Вкраїну всі разом боріться!»
І всі присутні, ставши колом, заспівали
«Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни»
та «Многая літа». Як сказав один із почесних
гостей «Коралям» та їхнім співочим друзям:
«Хай ваша християнська душа служить українству!»

Нас єднає молитва і пісня
вославної богословської академії, міст Фастів
(Київщина) та Коростишів (Житомирщина),
Луб’янки сусіднього Бородянського району та
інші. Кожен привніс у канву свята свій талант,
свою творчу енергію, свою молитву за Україну
та український народ.
Чимало було представлено на фестивалі дитячих колективів — їх безпосередність,
творчий запал підкуповував вибагливе журі
не менше, ніж професіоналізм дорослих колективів. І саме юні учасники фестивалю
внесли на свято багатометровий український
прапор — як справжнє золоте поле і блакитне
небо замайорів він серед золото-багряно-зелених кольорів осіннього парку, а всі учасники
і глядачі фестивалю піднялись назустріч Прапору і заспівали Гімн України.
Не раз доводилося бувати на різних пісенних конкурсах і фестивалях, бачити виступи
не лише аматорів, а й професіоналів. Але цей
фестиваль видався мені особливим. Певно,
тому, що кожен колектив включив до свого
репертуару пісні козацької звитяги, життє-

стверджуючі мотиви рідної землі, пісні патріотичні, що підносять дух усього суспільства,
пісні, в яких найширше розкривається душа
українського народу.
Тамара Шевченко, художній керівник відзначеного грамотою фестивалю фольклорного колективу «Золотий вік», ділиться своїми враженнями: «Ми із задоволенням взяли
участь у цьому фестивалі. І не тільки тому, що
мали змогу виступити перед вдячною аудиторією, яка гаряче підтримує співаків, а й тому,
що мали змогу навчитись чогось у талановитих наших земляків, адже кожен творчий
колектив по-особливому підходить до виконання тієї чи іншої пісні. А ще тому, що ось
на таких фестивалях відчувається єдність нашого народу попри всі розбіжності в поглядах
і життєвих позиціях — ми всі єдині в нашому
бажанні досягти миру на нашій землі, ми співаємо про це і ми молимось про це».
Журі відзначило багатьох учасників фестивалю грамотами, дипломами, Але, як зазначає один із меценатів і організаторів свята

Валерій Виговський, талант багатий навіть не
нагородами, а щирою підтримкою шанувальників. А цього — щирих аплодисментів і палкої підтримки — вистачало для всіх.
«Саме на таких заходах ми єднаємось,
саме на таких заходах, коли лунає і щира молитва, і заклики зміцнювати мир, і задушевна
пісня, приходить розуміння, що ми, українці,
великий і сильний народ, і ми здолаємо усіляких ворогів», — переконана голова районної
ради Ірина Побідаш, яка також взяла участь
у фестивалі і навіть заспівала разом зі своїми земляками — колективом «Любисток» із
Демидова.
Організатори фестивалю провели в цей
день ще й благодійну акцію зі збору коштів
для учасників АТО. А також частували учасників та гостей кулішем і юшкою. Межигір’я,
яке кілька років слугувало лише одній людині,
тепер відкрило себе назустріч талантам, назустріч пісенній душі українського народу. І тут
більше ніколи не буде іншого «господаря»,
господарем буде народ.

Дата
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Родина ВИШГОРОДСЬКА у хаті МЕЖИГІРСЬКІЙ

ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, Галина МАКАРЕНКО, Олександр БАЛАБКО, спеціально для «Вишгорода»

Повертаємо своє
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Останній час аж тягнуло зазирнути — а
що там, за височезним парканом зі струмом?
Знали, що це територія Межигірського
монастиря, і мріяли колись туди ступити. І ось
мрія наша здійснилася: Межигір’я відкрито
для народу, місцева парафія і прочани поставили хрест і майже одразу почали зводити
церкву. Дитячий хор нашої недільної школи
прославляє Любов і Добро серед цієї природної краси — ПРОМІНЧИКОМ Господнім.
Геннадій НІКОЛАЄНКО, засновник, співорганізатор і ктитор Межигірського узвозу:
— Україно, ти маєш другий Єрусалим.
Своє, козацьке, народне Межигір’я. І Янукович звідси навіки втік (до людей підходив
«головань»-артист — ред.) Сюди прийшли
люди праці, одвічні трударі. Подивіться на їхні
обвітрені і попечені сонцем обличчя, на пучки,
з яких не вимивається земля! Послухайте голос серця — українську пісню!
Ольга ДУМАНСЬКА, спортивний журналіст і фотокор, член Національної спілки
журналістів України:
— Я приїхала помилуватися осінніми пейзажами, «зловити» чарівні кадри. Дізналася
про фестиваль з газети «Вишгород», яку передплачую, а, окрім того, передивляюся сайт
газети — бо він дуже цікавий. Приїхала безкоштовно із самого Вишгорода і так само безко-

штовно повернуся додому. Організовано все
чудово — і за це найперша подяка Валерію
Виговському та усій Асоціації роботодавців
Вишгородщини.
Трохи прихопив тиск — поруч «швидка
допомога». Все продумано: у затишних куточках — біотуалети, на людних місцях — смітнички. Учасники виступів перевдягалися та
відпочивали у зручних великих наметах. Журі
і майстри теж не пеклися на сонці. Було де
присісти глядачам, на сцену вели зручні сходи, мікрофони не підводили.
Валерій ВИГОВСЬКИЙ, організатор
дійства та засновник іменних нагород:
— Щира вдячність усім, хто відгукнувся та
попрацював від щирого серця, хто подбав про
інформацію, сцену, освітлення, транспорт, намети і лавки, підживлення учасників і глядачів
козацькою їжею, про «зручності» й охорону
здоров’я.
Інформаційну підтримку фестивалю відродження надали газета «Вишгород», 1+1
(ТСН), Вишгородське районне радіо, ТРК
«Више Град». ТОВ «АВтоЛайн» (Олександр
Балуєв, АРВ) здійснило 16 рейсів, якими безкоштовно скористалися понад 700 пасажирів
— глядачів і учасників, зокрема, колективи з
Лютежа та Гути Межигірської.
Члени АРВ подбали: Юрій Линник — про
шість наметів і напої; Людмила Черв’яківська
— про пиріжки; ресторан «Густо» — про 600
бутербродів із ковбасою, сиром, шинкою і са-

лом (з’їли шість кг найкращого!) із часником;
Ігор Беркун — про декорації, встановлення
наметів; Юрій Колодзян, голова АРВ — про
транспорт для перевезення столів і лавок, які
надала Вишгородська ЗОШ № 1 (директор
Олег Тимченко).
Намет для журі — завдяки заступнику
голови Вишгородської РДА Валентині Духоті.
Громадський активіст Олександр Тимошенко
(ГО «07300») активно допомагав із підготовкою та сценарієм, який талановито написали
актриса Олена Сікорська та директор Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» Наталія Кисіль. Якісний звук і музичний
супровід забезпечив звукорежисер Олексій
Сікорський, а ведучі Маргарита Заїка та Марина Іллєнок (ЦТ «Джерело») скеровували
увагу гостей, як вправні водії серед багато-

людної площі.
Окрема подяка — команді коменданта
Межигір’я Дениса Тарахкотелика, яка зварила
рибну юшку і куліш, приготувала чай, встановила 10 плакатів з інформацією про Межигірський монастир (підготовлені мною — зварні
пофарбовані рами, частина тексту, а також
Геннадієм Ніколаєнком, місцевим активістом,
краєзнавецем, ктитором Межигірського узвозу — фотографії та частина тексту).
Цього року Межигірський фестиваль народної пісні та ручних ремесел вийшов із обласного на всеукраїнський рівень. Наступного
року зробимо все, аби цей фестиваль відродження української духовності став міжнародним.
Більше фотографій див. на сайті газети
«Вишгород»
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Літературна вітальня

Вишгород

Уроки вкраїнської у «Джерелі»
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — автор,
Микола СЕРГІЙЧУК, спеціально для «Вишгорода»

Вишгородський міський Центр
творчості започаткував літературні вітальні. Минулої середи гостем
«Джерела» був Олександр Балабко.
Олександр Васильович розпочав презентацію п’яти книжок і телефільму
з цитати одного із своїх героїв: «Він
киянин і людина, з якою можна подорожувати».
Найперше можна — і треба! — подорожувати із самим Олександром Балабком. Причому, не виходячи із актової
зали міського Центру творчості.
Вже призабутий розмовний жанр неповторною аурою огорнув «Джерело»
ввечері 15 жовтня. Бездоганна українська, м’який гумор і природний шарм
оповідача зробили півторагодинну зустріч цікавою і незабутньою.
До школярів трьох шкіл Вишгорода (гуртківців «Джерела») приєдналися
майстрині, прийшли та приїхали вишгородці та мешканці району, котрі прочитали про зустріч у газеті «Вишгород»,
серед них — родини Виговських і Ніколаєнків, Микола Сергійчук, Валентина
Осипова, Віктор Кучерук.
Автор серії книжок про видатних
українців, Олександр Балабко присвятив
зустріч у «Джерелі» Миколі Гоголю, Михайлу Коцюбинському, Олександру Вертинському і Сержу Лифарю. Розповідь у
супроводі слайдів та пісень на слова самого Олександра Балабка відкрив нові,
невідомі широкому читацькому загалу

сторінки життя наших великих земляків.
На екрані змінювалися краєвиди і
будівлі. Разом із Балабком ми повторювали шлях Миколи Гоголя по Риму,
піднімались іспанськими сходами, ласували підвечірком; спускались до моря
на о. Капрі сонячними стежками невиліковно хворого та закоханого Михайла
Коцюбинського у його останні, найдраматичніші чотири роки життя; слухали
виступи Олександра Вертинського у
стамбульських кав’ярнях, роздивлялися
шанхайські хмарочоси та набережні, гуляли паризькими парками та підкорювали Гранд-опера, як Серж Лифар.
Серед присутніх були ті, хто чимало
подорожував, були знавці української
культури, але…
От скажіть, чи ви знали, що для Гоголя Колізей і собор св. Петра були живими істотами, із настроєм, що мінявся залежно від погоди? А що сонцепоклонник
Коцюбинський вважав блакитну ящірку
душею каміння синього гроту фаральйоні (морські скелі з печерами – ред.)?
Чи звертали увагу на те, що профілі
Миколи Гоголя і Олександра Вертинського схожі, мов дві краплі води? І це не простий збіг, бо Вертинський — непрямий
нащадок Гоголя по материнській лінії.
А чули про те, що правнук Михайла
Коцюбинського Ігор Юрійович — нині в
зоні АТО, звідки його відпустили до Чернігова на 150-річчя прадіда, 18 вересня
ц. р.? Олександр Балабко розповів нам
про це, познайомив із новою «Піснею водія АТО» (музика Леоніда Нечипорука).
Пісня водія АТО (музичний трек —
слухайте на сайті газети «Вишгород»)
А хто знає, що великий танцівник
Сергій Лифар — із козацького роду, що
має грамоти Війська Козацького, — втік
із Києва 17-річним, а за 10 років уже керував Гранд-опера у Парижі? Там і похований. І дружина Лифаря, шведська графиня, виконала волю покійного і поклала
дві жмені землі з могили його батьків на

Чекаємо нових чудових творів
Еріка БЄЛКА,
учениця 11-В класу гімназії «Інтелект»
15 жовтня у ВМЦХЕТУМ «Джерело»
відбулася зустріч з українським журналістом і публіцистом, прозаїком і поетомпіснярем Олександром Балабком.
Він презентував присутнім свої твори,
за основу яких було взято життя видатних
українців за кордоном. Книжки про найщасливіші роки М. Гоголя в сонячній Італії
(«Римське щастя М.Гоголя») та про життя
М. Коцюбинського, яке, на відміну від Гоголя, було не таким щасливим, на острові
Капрі — «Рай і Пекло М. Коцюбинського». А
також про О. Вертинського, який проживав
у Шанхаї, Стамбулі, Парижі, та про найвідомішого танцівника і хореографа ХХ століття
С. Лифаря, який 27 років керував паризькою
Гранд-опера.

Книга з автографом автора

В усіх місцях, пов’язаних із цими видатними постатями, Олександр Балабко побував особисто, тож канвою його розповіді
стали фотографії квартир, вулиць кав’ярень
та інших улюблених місць героїв його книг.
Також прозвучали написані Олександром Балабком пісні: «Капрі», «Києве, батьківщина ніжна», «Пісня водія АТО», які змогли пройняти душу кожного слухача. Окрім
цього, письменник читав свої вірші, зокрема
«Спека», «Перше червня», та сам співав, що
справило незабутнє враження на слухачів.
Кожен бажаючий міг придбати книги
Олександра Балабка. Виручені гроші, як повідомив нам автор, підуть на бронежилет і
каску для воїна АТО, правнука М. Коцюбинського — Ігоря Юрійовича.
Зичимо Олександру Балабку здоров’я і
творчої наснаги та чекаємо нових чудових
творів.

Веселка і її семеро синів-веселунів
Олександр БАЛАБКО
Уривок з есеїстичної повісті «Рай і Пекло
Коцюбинського»
…У матері Веселки було семеро синів-веселунів – Червоний, Помаранчевий,
Жовтий, Зелений, Блакитний, Синій і Фіолетовий. Жили вони на цьому острові за
високою і теплою від сонця горою, і коли
вона, омита щедрим дощем, починала
струшувати зі своїх долин і пагорбів краплі,
сини Веселки за наказом матері враз дружно піднімалися в небо. Випростовуючи свої
кольорові рукави, вони навперейми бігли
вгору, аби потім із неба дружним півколом
шубовснути в море. Його бризки весело
лоскотали веселунів, і вони, семеро, починали радісно вигравати на сонці, вигинаючи
спини. У ту мить на землі додавалося барв
– у деревах, квітах, плодах, на обличчях людей…
Але найбільше навколо було розлито
блакиті – у морі, в небі, в пелюстках квітів.
Навіть Ящірка, котра оселилася на віддалених від берега гострих скелях, захотіла бути
блакитною. Тож один із молодших синів Веселки – Блакитний – пишався і вихвалявся
перед братами тим, що його тут так бага-

Байковому цвинтарі на його останнє пристанище.
Книжка Балабка про Лифаря народилася з його листів рідним у Київ. (Епістолярний жанр — невичерпна скарбниця
для творчості).
Жива енциклопедія українства, Олександр Балабко читав нам свої переклади
Вертинського, уривки із творів Коцюбинського, присвячених Італії, розповідав,
як на УТР знімали телефільм про Сержа
Лифаря.
Торкнувся й теми українців-заробітчан. Вісім днів провів наш письменник на Капрі, спілкувався англійською,
французькою й італійською і раптом …
почув рідну українську. Заробітчанки —
нащадки героїв повісті Коцюбинського
«Дорогою ціною» — показали Балабку
вілу Горького, пам’ятник Леніну, розповіли про своє життя-буття на чужині.
Одна з жінок, що, залишивши вдома,
в Україні, свою родину, бавила двійняток-немовлят із сім’ї успішних італійців
(мама — модель, тато — інженер), поділилася із земляком мрією: «Щоб діти
моїх підопічних Франческо і Вінченцо

До нових зустрічей у «Джерелі»

то. Брати ж через це почали кепкувати над
Блакитним, а найстарший, Червоний, якось
обмовився, що, мовляв, зате він найдовше
яскравіє на небі, а Блакитного майже зовсім
не видно, бо небо на цьому острові теж зазвичай блакитне. Похнюпився Блакитний і
одного разу, коли, утворивши перевесло,
братам треба було вертатися додому, вирішив на зло всім лишитися в морі, щоб знали, як сміятися з брата.
Матінка Веселка, недорахувавшись одного синочка, кинулася через скелі до моря!
А Блакитний там, додому не поспішає, а
весело бавиться із хвилями, ловить їх за
білі гривки. Насварилася мати на пустуна,
наказала вертатися додому. Але, бач, не
хоче, поміж скель ховається, на дно пірнає!
Тоді вхопила вона його за довгі рукави, сповила, як колись у дитинстві, й понесла за
гору. Але, мабуть, коли ловила пустуна-веселуна, рукав зачепився за гострий камінь,
відірвалася невеличка стрічечка і впала в
море. Ласкаві хвилі, б’ючись об скелі й запливаючи у чорні-чорнісінькі печери, понесли в одну з них цей клаптик блакиті. І враз
засяяла печера небаченим світлом! Відтоді
люди щодня припливають сюди, аби побачити диво й розгадати загадку цієї печери…

приїздили кращу долю шукати у нас».
Вражений Олександр Балабко написав
вірш «Лист до дружини». Прочитав його
та ще кілька — «Спека», «Папороть Растреллі», «1 червня».
Один із вступів до розділу книжки
Балабка «Рай і пекло Коцюбинського»
— казка про синів матері Веселки — надихнув керівника арт-студії «Ра» Ольгу
Ралко на творчу ідею: щоби юні художники «Джерела» ілюстрували казку та
видали спільну з Бабалабком книжку.
А я розмріялася про таке: якщо твори
Олександра Балабка цитують у збірках
диктантів з української мови, чи не час
розпочати телевізійні уроки вкраїнської
на ТРК «Више Град»?
Від редакції.
На прохання вишгородців, що були на
зустрічі, повідомляємо:
22 жовтня о 19:00 у Київському Будинку вчителя (Володимирська, 57) —
поетично-музична прем’єра «Кав’ярня
називалася «Вир».
Про автора чит. на сайті газети
«Наш гість — Олександр Балабко»

З однокурсником Миколою Сергійчуком

Людина

Вишгород

18 жовтня 2014 року

Незаможні родини не відчують підвищення тарифів
Сергій РАЗУМОВСЬКИЙ
Постанова Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2014 № 83 «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» набрала чинності з 1 липня 2014 року.
Вона забезпечує компенсацію населенню
додаткових витрат на оплату комунальних
послуг у зв’язку з підвищенням цін і тарифів на ці послуги. Фінансуватимуться витрати з компенсації за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам.
Щоб отримати компенсацію, громадяни
мають звернутися із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації і надати довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб,
а також довідки про доходи кожного (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) та пред’явити паспорт.
Для того, щоб уникнути зловживань з
боку занадто хитрих громадян, які в змозі

оплачувати комунальні послуги, але хочуть
зекономити, встановлено, що право на отримання компенсації матимуть сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні
шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї (сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних
і демографічних груп населення). До складу
сім’ї включаються особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).
Компенсація розраховується як різниця
між розміром плати за послуги (у межах норм
споживання) після підвищення цін і тарифів
та розміром відповідного платежу, який сім’я
сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги
(з місяця звернення за наданням компенсації
до завершення опалювального періоду 20142015 року).
Далі підприємства, що надають комунальні послуги, на запит органів соціального
захисту подають у п’ятиденний строк інформацію про те, скільки родина платила до під-

вищення тарифів і скільки платитиме після
їх підвищення. І в десятиденний строк після
надходження відповідної інформації органи
соціального захисту здійснюють розрахунок
компенсації.
Якщо звернення за наданням компенсації
надійшло протягом трьох місяців із дня набрання чинності Постанови, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з
травня 2014 року.
Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального захисту інформує
про це родину, яка подала заяву на компенсацію.
Тепер докладно про встановлені з 1 січня
2014 року прожиткові мінімуми та розрахунок
того, чи має ваша родина право не компенсацію. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6
років складає 1 032 грн, для дітей віком від 6
до 18 років — 1 286, для працездатних осіб —
1 218, для осіб, які втратили працездатність,
— 949 гривень.
Розрахуємо право на компенсацію для

Червоний Хрест України

Соціальна підтримка

родини з чотирьох осіб (чоловік, дружина,
одна дитина віком 6 років, друга — від 6 до
18 років). Заробітна плата чоловіка та дружини складає 4 500 грн на місяць. Прожитковий
мінімум для сім’ї становить 4 764 грн (1 218
грн х 2 особи +1 286 грн + 1 032 грн). Дохід
родини менший за прожитковий мінімум для
сім’ї. Сім’я має право на компенсацію.
Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають
комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.
Компенсація надається на безповоротній
основі, її отримання не пов’язане із зміною
форми власності житла і не тягне за собою
таку зміну. Для одержання компенсації сім’я
має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, в іншому випадку — надання компенсації припиняється.
Тож незаможні сім’ї не відчують підвищення цін і тарифів, оскільки платитимуть за
житлово-комунальні послуги на рівні як до підвищення цін і тарифів.

Молодіжний квартал

На Покрову в Межигір’ї

Волонтерська сотня
Вишгородська районна організація
товариства Червоного Хреста України
створює загін швидкого реагування для
надання першої допомоги населенню
під час збройних конфліктів, стихійного
лиха, катастроф та аварій.
До загону запрошуємо волонтерів — чоловіків віком від 18 до 50 років.
Навчання за 12-годинною програмою
проводиться на базі медико-соціального
центру за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5. Телефони для довідок: (04596)
52-638 (робочий); (066) 296-76-43 (Ірина
Олександрівна Правдива).

Місія добра

ФОТОмить
Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Теплий шарф
для солдата
Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України проводить благодійну акцію «Місія добра»,
мета якої — допомогти нужденним та пораненим і членам їх сімей, постраждалим
у районах проведення антитерористичних операцій.
Прохання долучитись до акції — надати
в’язані шкарпетки, шарфи тощо. Пряжу для
в’язання надає Червоний Хрест.
Чекаємо на Вашу допомогу з понеділка
по п’ятницю — з 9:00 до 16:00 за адресою: м.
Вишгород, вул. В. Симоненка, 5. Телефони
для довідок: (04596) 52-638 (робочий); (066)
296-76-43 (Ірина Олександрівна Правдива)
Заздалегідь вдячні за співчуття, увагу та
небайдужість.

Компенсації
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Фотоконкурс
«Позитив життя-2014»
У рамках міжнародного проекту «Підвищення інформованості молоді про СНІД — основа
здоров’я в майбутньому» проводиться обласний
фотоконкурс «Позитив життя-2014». До участі в
ньому запрошується учнівська, студентська та
працююча молодь Київської області.
Початок конкурсу з 1 жовтня 2014 р. Роботи в
електронному вигляді слід надсилати до 1 листопада 2014 року на адресу: photo@red-cross.org.ua з
приміткою «фотоконкурс».
В електронному вигляді також подаються: заявка
на участь (прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце навчання/роботи, контактний телефон та електронна
адреса); по одному фото з кожної номінації.
Перший етап — публічне оцінювання в соцмережах — до 15 листопада 2014 р. Другий — визначення переможця — до 20 листопада 2014 р. При цьому
враховуються коментарі відвідувачів сайту та кількість голосів, відданих за конкурсну роботу.
Нагородження переможців – 1 грудня 2014
р.
Беручи участь у конкурсі, автори автоматично
дають згоду на використання їхніх фоторобіт у рекламних матеріалах, на веб-сайтах. Авторські права зберігаються — будь-яка публікація проводиться
із зазначенням автора роботи.
Тематика конкурсних робіт: «Як я дбаю про
своє здоров’я» (формування навичок здорового
способу життя, профілактика асоціальних явищ у
молодіжному середовищі); «Живи яскраво!» (популяризація позитивних форм дитячого та молодіжного дозвілля, пропаганда здорового способу життя,
спорту, туризму і т.д.); «Червоний Хрест на варті
здоров’я» (участь дітей та молоді у роботі Товариства Червоного Хреста).
Переможці нагороджуються грамотами Товариства ЧХ України та подарунками.

Фізичним особам, які надають соціальні послуги

Внесено зміни у порядок призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги.
Міністерство соціальної політики повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів
України від 10.09.2014 № 428 внесено зміни
до Постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку
призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги». Докладно ознайомитись із Постановою КМУ №
428 можна за адресою: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show
Кабмін вніс зміни до Порядку призначення
і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
Змінами уточнено, що компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку,
визначеного ст. 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та інвалідам, що надають соціальні
послуги, призначається у зазначених розмі-

рах — виходячи з прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Також Кабмін розширив перелік осіб, яким
не може призначатися компенсація за надання соціальних послуг. До таких осіб належать:
1) фізичні особи, що надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:
— державну соціальну допомогу на догляд
відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд
до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
надбавку на догляд або державну соціальну
допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб»;
— відшкодування витрат на надання послуг
по догляду відповідно до Закону України «Про

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності»;
2) фізичним особам, які надають соціальні
послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
3) фізичним особам, які надають соціальні
послуги на платній основі;
4) самозайнятим особам;
5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
6) фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування
та перебувають у трудових відносинах, у тому
числі на умовах неповного робочого дня (крім
роботи вдома).
Також встановлено, якщо одержувачем

компенсації приховано або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на
призначення компенсації та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, структурний підрозділ з питань соцзахисту
населення:
— визначає обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення;
— повідомляє отримувачу компенсаційної
виплати про обсяг надміру виплачених коштів
та строки їх повернення;
— у разі врахування надміру виплачених
коштів під час виплати компенсації у наступних
періодах проводить щомісячні відрахування на
підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 %
суми, що підлягає виплаті.
Якщо фізична особа отримала винагороду
за роботу, яку виконувала менше календарного
місяця, виплата компенсації не припиняється,
а здійснюється перерахунок за фактичну кількість днів, упродовж яких надавалися соціальні
послуги.
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Вишгород
Я голосую ЗА

Дмитро НЕСВІЙ
Проглядаю список кандидатів у народні депутати по нашому 96-му округу, і мене
вражає один сумний факт. Серед 50-ти
претендентів абсолютну більшість складають кияни, тобто люди, далекі від проблем
нашого краю, які навіть не знають назв сіл
району. Хто ці люди, які в них заслуги перед громадою — невідомо.
можу впевнено говорити лише про
одну людину, яку знаю за добрими
справами. Це — Віктор Олександрович Решетняк.
Сказати, що він лікар від Бога і хазяйновитий мер — цього замало, бо поле його
діяльності дуже багатогранне. Особливо на
теренах добродійності і милосердя.
Воістину, своє життя Віктор Олександрович вимірює вчинками, а не часом. Мало хто
з вишгородців знає, що з перших днів роботи
на посаді Вишгородського міського голови він
вирішив щомісяця переказувати свою премію
на потреби спеціальної школи «Надія», де навчаються діти з фізичними вадами. За ці роки
до школи надійшло більше 100 000 гривень
його особистих коштів. Віктор Олександрович цього не афішує, бо вважає це нормою
життя порядної людини. А ще за найменшої
нагоди спрямовує до школи спонсорів і меценатів із дарунками на кшталт оргтехніки, обігрівачів, мультимедійних дошок тощо. І дарма, що школа районна, не міська, чужих дітей
для нього немає.
Я знову подумки запитую кандидатів у
депутати: чи здатен хтось із них на подібні
шляхетні вчинки?
Мабуть, недарма Віктора Олександровича ще 10 років тому було обрано президентом
благодійних фондів «Гіппократ» та «Добробут». За ним — сотні тонн гуманітарних вантажів із європейських міст-побратимів, і не
поношеного одягу, а медикаментів і медичного обладнання. Чи варто після цього говорити, скільком людям було врятоване життя?
Окрема сторінка його біографії – Євромайдан.
Революцію гідності В. О. Решетняк сприйняв як надію на зміни. А після звірячого побиття «Беркутом» студентів на Майдані
остаточно сказав режиму «ні!» Чим міг, тим і
допомагав протестувальникам. Насамперед,
продуктами харчування. Було у нього на дачі
у погребі 150 кілограмів меду — благо, літо
видалось медоносне для пасіки. За вечір він
розфасував мед по банках – і на ранок у наметовому містечку вже був цілющий напій.
Думка про допомогу Майдану не полишала Віктора Олександровича ні на мить. Перед
очима стояли палаючі барикади, мужність і
героїзм їх оборонців. Міський голова не заперечував, коли підлеглі вливалися до лав
майданівців. Більше того, через них передавав свої зарплати на потреби повсталих. А
коли вдарили морози – зайнявся обігрівом
людей. Перша машина з горою нарубаних
дров дивом прорвалася крізь кордони міліції.
Наступній поталанило менше. Ось що згадує
учасник тих рейсів Андріас Гайстріс:
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На дозвіллі

Відповіді на кросворд,
надрукований у попередньому номері

– Віктор Олександрович попрохав машину дров для Майдану. І не якихось там
обрізків, а дубових рубанців, які дають сильний жар. Я охоче підтримав цю ідею. За національністю я — литовець, але проживаю в
Україні, і мені не байдуже, якою буде друга
моя Батьківщина. Тому я особисто повів машину на Майдан Незалежності. На під’їзді до
нього автівку заблокувала міліція. Мене витягли з кабіни і почали бити гумовими кийками
та допитувати, хто направив цю машину. Від
арешту врятував паспорт громадянина Литви. І все ж я потім прорвався на Майдан! Ось
такі в нас із Віктором Олександровичем були
дров’яні конвої до позицій повстанців. Я пишаюся, що нам вдалося це зробити.
Як посадова особа Решетняк дуже ризикував. Режим ще був спроможний закатати
мера в асфальт: заарештувати, підкинути
зброю, наркотики, спровокувати на будь-що.
Решетняк про це знав, але по-іншому діяти
вже не міг — допекли! Ось як буває у житті.
У той час, коли Решетняк передавав Майдану продукти, гроші, дрова, медикаменти,
інший — нинішній кандидат у депутати — сидів у Верховній Раді під охороною «Беркуту»,
за бетонними блоками, і натискав кнопку
за закони, що дозволяють убивати людей.
Страшно те, що цей людоїд знову рветься до
влади.
Події на Сході України — ще один невга-

мовний біль Віктора Олександровича. Там, де минуло
його босоноге дитинство (а це Новоайдарівський
район Луганської
області), точилися
важкі бої з терористами. На початку АТО Решетняк звернувся до
Міноборони з проханням направити
його як хірурга в
зону бойових дій.
Що і говорити, досвід оперування складних поранень — колосальний, бо за плечима – тисячі врятованих
солдатів армії Ефіопії. Але паркетні генерали
відмовили кандидату медичних наук, заслуженому лікарю України, мовляв, немає потреби. А Решетняк міг врятувати не одного
українця.
І все ж шаркуни в погонах не завадили допомагати війську іншим чином. Віктор
Олександрович домовляється з колегами
з міста-побратима Раквере – і невдовзі естонські друзі передають в Україну медичний
реанімаційний «Мерседес» саме для потреб
АТО. Гуманітарний вантаж із медикамента-

Повідомлення
про прийняття рішення про забезпечення існування
іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства
«Агропродукт» у бездокументарній формі
Шановний акціонере!
Директором Приватного акціонерного товариства «Агропродукт», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32201061, місцезнаходження
07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул.
Білаша, 1 (в подальшому іменується «Товариство», або ПрАТ «Агропродукт», або Емітент) 16 жовтня 2014 року у відповідності до діючого законодавства України про акціонерні товариства, цінні папери,
фондовий ринок прийнято рішення про переведення випуску простих
іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Наказ № 1 Директора ПрАТ «Агропродукт» від 16 жовтня 2014 року).
У зв’язку з цим до відома акціонерів доводиться сутність рішення про
дематеріалізацію акцій Товариства та по її проведенню. Вона наступна.
Перевести випуск простих іменних акцій приватного акціонерного товариства «Агропродукт», випущених у документарній формі, у
бездокументарну форму існування.
Реквізити емітента.
Повне найменування емітента згідно з установчими документами:
Скорочене найменування емітента згідно з установчими документами:
Ідентифікаційний номер
за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Адреса для поштових
повідомлень:

Приватне акціонерне товариство «Агропродукт»
ПрАТ «Агропродукт»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, архів газети

Життя виміряне вчинками, а не часом

ми готує й інше місто-побратим — німецький
Льоррах.
На дачі Решетняка з літа проживають
кілька родин біженців із Луганщини. Так, трохи тіснувато, але головне, що тепло і є дах
над головою.
Можна ще довго розповідати про благодійні вчинки Віктора Олександровича. Але повернуся до початку статті: за кого голосувати? І хто з п’ятдесяти кандидатів зміг зробити
хоча б соту долю добрих справ для людей, що
встиг Решетняк? Якщо у майбутньому Парламенті буде хоча б половина таких людей,
як Віктор Решетняк, — достеменно, Україна
йтиме лише вперед.

Вид, тип цінних паперів:

Прості іменні акції

Дані свідоцтва про реєстрацію
випуску:
Дата реєстрації:
Орган, що видав свідоцтво:

Управління ДКЦПФР м. Києва та Київської області

Реєстраційний номер випуску:

239/10/1/2003

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів:
UА 1015651003
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних
паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього
рахунку в цінних паперах.
Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій.
Найменування:
Код за ЄДРПОУ:

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
30370711

Місцезнаходження:
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів.
Публічне акціонерне товариство «Універсал банк»
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19

Найменування:
Місцезнаходження:

32201061
07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Білаша,1
07332, Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Білаша,1
або 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 –Г, оф. 188-189

Телефон:
(04596) 25-923
Моб. телефон
050-574-21-85
Факс:
(044) 579-26-90
Ел. пошта:
imperativ@email.ua
Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми
існування

01.09.2003 року

Телефон контактної особи:

(044) 391 57 77

Код за ЄДРПОУ

21133352
АЕ № 263460
Номер ліцензії:
01.10.2013
Дата видачі:
Національна комісія з цінних
Орган, що видав ліцензію:
паперів та фондового ринку
Власнику цінних паперів необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною
установою (у разі відсутності такого договору).
Директор
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О.В.Лупейко
16 жовтня 2014 р
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